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Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních  podmínek ochrany
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
ve  spojení  sustanovením  § 50  téhož  zákona,  který  se  týká  zvláště  chráněných  druhů
živočichů

Krajský  úřad  Jihomoravského   kraje,  odbor  životního   prostředí  (dále  jen  ,,správní  orgán'`)  obdržel

dne 27.11.2019  žádost  pana  lng.  Vojtěcha  Marka,  lč0 61391000,  se  si'dlem  Brněnská  213,  696  11

Mutěnice (dále jen „žadatel'`), o povolení výjimky ze základních  podmínek ochrany podle § 56 zákona

č.   114/1992  Sb.,  o ochraně   přírody  a   krajiny,  ve  znění  pozdějších   předpisů   (dále  jen  „ZOPK")  ve

spojení  s ustanovením   § 50  ZOPK,   který  se  týká   zvláště  chráněných  druhů   živočichů.  Výjimka  je

požadována    pro    účely   cílené    povrchové   aplikace   rodenticidního    přípravku    Stutox  ll    zdůvodů

prevence  závažných  Škod  na  úrodě  (§ 56  odst. 2  písm.  b]  ZOPK),  konkrétně  zdůvodu  kalamitni'ho
výskytu  hraboše  polního  ajeho  znatelného  přemnožení  na  pozemcích,  na  nichž  žadatel  hospodaří

(výčet viz níže).

Vsouvislosti  svýše  uvedeným  záměrem  žadatel  požaduje  povolení  výjimky  ze  zákazu  usmrcování

a zraňování  (§ 50  odst.  2  ZOPK)  jedinců  těchto  zvláště  chráněných  druhů  živočichů:  čáp  černý,  čáp

bílý, volavka  bílá,  křepelka obecná, zvláště chráněné druhy dravců a sov vázané na otevřenou  krajinu,

holub doupňák, kavka obecná,  krkavec velký, t'uhýk šedý, tchoř stepní, koroptev polní a křeček polní.

Jako  předpokládaný  termín  realizace  výše  uvedeného  záměru  žadatel  uvedl  obdobi'  05,11.2019  -

15.12.2019  a  období  01.3.2020  -30.4.2020.   Dále  zmínil,  že  vlivem  navyšováni'  populační  hustoty

hraboše  polního  na  úroveň  kalamitního  výskytu  aktuálně  reálně  hrozi'  vznik  nevratných  závažných

škod  na  osetých  dílech   půdních   bloků,   a  to   i   přesto,  že  na   nich   bylo   preventivně  učiněno   před

založeni'm  porostu  hloubkové zpracováni' půdy,  popřípadě  cílená  aplikace  při'pravku  Stutox  11  do  nor.

Vzhledem  k pokračováni' kalamitního stavu  i  po vyčerpání jiných  možných  opatření není dle  žadatele

z kapacitni'ch  důvodů  možné  udržet stav  hraboše  polního  pod  prahem  ekonomické  škodlivosti  pouze

aplikací přípravku  Stutox  11  do  nor.   Na  závěr žadatel zmi'nil,  že vzhledem  k hrozbě závažných škod  na

úrodě  nejen  ozimých  tržních  plodin,  ale  také  na  plodinách,  tvořící  krmnou  základnu  (jetel,  vojtěška,

travní  porosty,   krmné  směsky,   GPS  obilniny),   hrozí  rovněž   nedostatek  krmeni'  pro   hospodářská

zvířata,   a   tím   vznik  škod  většího   rozsahu.   Dle   žadatele   mohou   případné   škody  ohrozit   i   plnění
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legislativni'ch  norem  vztažených  ke  greeningu,  ochraně  půdy  proti  erozi  a  pestrosti  krajiny,  a  proto

realizaci cílené  plošné aplikace  přípravku Stutox 11  na plochách,  které se  podstatným  způsobem  podílí

na plnění těchto legislativních požadavků, považuje za nutnou.

Žádost se vztahuje na  níže uvedené di'ly půdních  bloků  (dále jen ,,DPB'') evidence LPIS:

-      4401/1,5501/1a 2605/5vševk. ú. Mutěnice

K vedeni'  řízení  o  výjimce  ze zákazů   pro  zvláště  chráněné  druhy  je  na  všech  výše  uvedených  DPB

správni' orgán věcně a  místně příslušný.

Správní orgán zjistil, Že se žádný z uvedených  DPB  nepřekrývá se zvláště chráněným  územím  ani jeho

ochranným  pásmem,  evropsky  významnou  lokalitou  ani  ptačí  oblastí.  Je  však  třeba  uvést,  že  DPB

s označením  4401/1  a  5501/1  v k.  ú.  Mutěnice  se  nacházejí  v bezprostředni'  blízkosti  ptačí  oblasti

Hovoransko-Čejkovicko,   přičemž   ptačí  druhy,   které  jsou  jejím   předmětem   ochrany,   mohou   být

cílenou  povrchovou  aplikací předmětného  rodenticidů  dotčeny.  Co se týče  DPB s označením  2605/5

v k.  ú.  Mutěnice,  správni'  orgán  zjistil,  že  přímo  sousedí  s evropsky  významnou  lokalitou  Kapánsko

(dále  jen  „EVL``).   Ačkoliv   předmětem   ochrany  výše   uvedené   EVL   nejsou   zvláště   chráněné   druhy

živočichů,  ale  stanoviště,  konkrétně  panonské  dubohabřiny  a  eurosibiřské  stepní doubravy,  lze  i  zde

předpokládat   zvýšený   výskyt   zvláště   chráněných   druhů   živočichů   (dravců,   sov,.„).   Z uvedených
důvodů  bude  před vydáním  rozhodnutí správním  orgánem  provedena  úvaha ve smyslu  § 45g ZOPK.

Pro ověřeni' výskytu  některých  potenciálně dotčených  zvláště chráněných druhů  živočichů  se správní

orgán  obrátí  se  žádostí  o odborné  vyjádření  na  Agenturu  ochrany  přírody  a krajiny ČR,  regionální

pracoviště Jižni' Morava.

Dnem  podání žádosti  bylo  ve  smyslu  § 44  odst.1  zákona  č. 500/2004  Sb.,  správni'ho  řádu,  ve  zněni'

pozdějších   předpisů   (dále   jen   ,,správní   řád'`)   zahájeno   správní   řízeni'   o   povolení  výjimky   podle

§ 56 ZOPK pro výše uvedený účel.

Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 ZOPK požádaly o podávání informaci' o zahajovaných  řízeních  podle

tohoto zákona spolky:

-     Česká   společnost   ornitologická,   Jihomoravská   pobočka,   pobočný   spolek,   lč0 65353391,

se sídlem  Lidická 971/25, 602 00 Brno;
-Českomoravská   myslivecká  jednota,   z. s.,   lč0 00443174,   se   sídlem   Jungmannova   32/25,

110 00 Praha 1;
-     Český svaz ochránců přírody, lč0 00103764, se sídlem Michelská 48/5,140 00 Praha 4;

-     Čisté Tuřany, z. s., lč0 22889817, se sídlem Tuřanské nám. 89/37, 620 00 Brno;

-     Voda z Tetčic, z. s.,  lč0 22678956, se sídlem  Hybešova 178, 664 17 Tetčice.

Podle  § 70  odst. 3  ZOPK  maji'  tyto  spolky  právo  do  s dnů  od  doručení tohoto  oznámení  písemně

oznámit  svoji   účast  v řízeni'.   Pokud   tak  neučiní,   bude   mít   zdejší  správni'  orgán   za  to,   že   o účast

v uvedeném řízení nemají zájem.
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Ve  smyslu  ustanovení  § 71  odst. 3  ZOPK  jsou  ve  svém  územním  obvodu  účastníkem  všech  ři'zeni'

vedených  podle  tohoto  zákona  obce,  pokud  vtéže  věci  nerozhodují jako  orgány  ochrany  přírody.

Na základě tohoto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení obec Mutěnice.

Účastníci   řízení   mohou   činit   ve   správním   řízení   úkony   ve   smyslu   §36,   37a38správni'ho   řádu,

zejména pak mají právo nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se s podklady rozhodnutí

(ojejichž  shromáždění  budou  v průběhu  ři'zení  informováni)  a vyjádřit  se  k nim,  navrhovat  důkazy
a činit jiné návrhy. V předmětném správním řízeníje nutné posoudit naplnění požadavků § 56 odst.1

a 2  ZOPK.  Vzhledem  k  tomu,  že  povolením  výjimky  se  povolují  činnosti  jinak  zákonem  zakázané,

ležídůkazní   břemeno   na   žadateli.   Orgán   ochrany   přírody   následně   posoudí  váhu   předložených

argumentů,

Mgr.  Petr Mach v.  r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotoveni':  Mgr. et Mgr.  Nikola Coufalová

wvĚU/M,   7/,ýz-2o7?       #i

Rozdělovník

Účastníci řízení:

1.     lng. Vojtěch Marek, Brněnská 213, 69611 Mutěnice

2.     Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice (DS)
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Spolkv:

3.     Česká    společnost    ornitologická,    Jihomoravská    pobočka,    pobočný    spolek,    Lidická    971/25,

602 00 Brno (DS)

4.     Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Jungmannova 32/25,110 00 Praha  1 (DS)

5.     Český svaz ochránců  při'rody, Michelská 48/5,140 00 Praha 4 (DS)

6.     ČistéTuřany, z. s.,Tuřanské  nám. 89/37, 62000 Brno

7.     Voda z Tetčic, z. s.,  Hybešova  178, 664 17 Tetčice

Na vědomí:

É:l:ťŤ=álníkontroiníazkušebníústavzeměděiský,Hroznová63/2,6o3ooBrno(DS)

9.     Ředitelství  České   inspekce   životního   prostředí,   Oddělení   ochrany   přírody,   Na  Břehu 267/1a,

190 00 Praha 9 (DS)
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