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ALKA Wildlife, o.p.s - vydra říční, tchoř stepní - monitoring – 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 21. 4. 2020 žádost, kterou podala ALKA Wildlife, o.p.s.,
Lidéřovice 62, 380 01 Dačice, IČ: 28064933 (dále „žadatel“).
Žádost se týká povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů podle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákona“) v souvislosti s monitoringem vydry říční a tchoře stepního. Jedná se o již
realizovaný výzkum, který má pokračovat (orgán ochrany přírody povolil v r. 2014 výjimku,
jejíž platnost skončila). Povolení je žádáno z důvodu podle § 56 odst. 2 písm. a/ a d/
zákona, na dobu 5 let. Dotčenými zvláště chráněnými živočichy jsou vydra říční, zvláště
chráněný druh v kategorii silně ohrožených podle § 48 odst. 2 písm. b/ zákona, a tchoř
stepní, zvláště chráněný v kategorii kriticky ohrožených podle § 48 odst. 2 písm. a/
zákona.
Je žádáno povolení výjimky ke sběru mrtvých jedinců, přemísťovat, držet a dopravovat
tyto mrtvé jedince za účelem výzkumu, monitoringu populací. Uhynulí jedinci jsou
nejčastěji nacházeni na silnicích I. kategorie, ale i na jiných místech. Každý nález je velmi
cenný, neboť jeho analýzou jsou získána nová data o populacích. Společnost uvádí,
že realizuje sběr mrtvých jedinců vydry říční od r. 2008 ve spolupráci s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR. 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 z předchozího
období byly publikovány v odborných časopisech (www.alkawildlife.eu/publikace). U tchoře
stepního, kterým se společnost zabývá od r. 2012, jsou nálezy cenným zdrojem informací,
které bude možné později využít k ochraně tohoto u nás vzácně se vyskytujícího druhu.
Vydání povolení výjimky je pro oba druhy požadováno ve správním obvodu Krajského
úřadu Olomouckého kraje, tzn. v území, které je v působnosti Krajského úřadu
Olomouckého kraje podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. Žadatel nepožaduje souhlas
ke vstupu do zvláště chráněných území a 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 písm. e/ zákona).
Záměrem je dotčeno ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona, kde se stanoví, že zvláště
chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou jimi
užívaná sídla a jejich biotop. 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 odst. 1 zákona může orgán
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ochrany přírody v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany
přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povolit výjimku ze zákazů. U druhů, které jsou
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy,
pokud je dán některý z důvodů podle § 56 odst. 2 zákona, neexistuje jiné uspokojivé
řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany. V řízení se to týká obou druhů živočichů.

OZNÁMENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně
a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a, odst. 5, písm. h/ zákona oznamuje
známým účastníkům řízení v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), že dnem podání žádosti bylo zahájeno
řízení ve věci udělení výjimky podle § 56 odst. 1 a 2 zákona ze základních ochranných
podmínek podle § 50 odst. 2 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů - druhy jsou
zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství:
-

v kategorii kriticky ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. a/ zákona) – tchoř stepní
(Mustela eversmanii),

-

v kategorii silně ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. b/ zákona) – vydra říční (Lutra
lutra).

Jedná se o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů v rámci realizace monitoringu prostřednictvím sběru mrtvých
jedinců, dále k jejich držení, přemisťování a dopravování.
Jako důvod k povolení výjimky podle § 56 odst. 2 zákona lze označit situaci podle § 56
odst. 2 písm. d/ zákona ve spojitosti s § 56 odst. 2 písm. a/ zákona.
Orgán ochrany přírody vydá ve věci rozhodnutí v území, kde Krajský úřad Olomouckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vykonává státní správu v ochraně přírody
a krajiny podle § 77a odst. 4 zákona.
Vyrozumění účastníků o možnosti seznámit se s podklady k rozhodnutí
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 pouze písemně
na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. S podklady je možno se seznámit na vyžádání
prostřednictvím podkladů (žádosti) zaslaných elektronicky.
Správní orgán uvědomuje účastníky řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu, že se
mohou seznámit s podklady k rozhodnutí před jeho vydáním. Zároveň vydá podle § 39
odst. 1 správního řádu usnesení o určení lhůty k podání návrhů a připomínek. Lhůta pro
přihlášení občanských sdružení (spolků), která se rozhodnou přihlásit za účastníky řízení
podle § 70 odst. 3 zákona, není tímto dotčena.
otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:
- účastníci řízení - prostřednictvím datové schránky:
ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 380 01 Dačice
Obce Olomouckého kraje – mimo území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a mimo území Vojenského újezdu Libavá
- na vědomí OS – spolky (DS nebo doporučeně):
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Jungmannova 32/25 , 110 00 Praha 1
Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 27/38, 772 00 Olomouc
Moravský ornitologický spolek, Bezručova 913/10, 751 52 Přerov
Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí, Šafaříkova 555, 757 01
Valašské Meziříčí
Okrašlovací spolek čelákovický, Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice
SYMBIOS, z. s., U Strouhy 533, 252 50 Vestec
Spolek Rozvoj Potštátska, z. s., Zámecká 1, 753 62 Potštát
- na vědomí – ORP (DS):
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Přerov
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 3643/4, Prostějov
Městský úřad Hranice, Odbor SÚŽPaD, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, K. Čapka 1147/10, Jeseník
Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí, Na Příhonech 405, Konice
Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777, Litovel
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, U Brány 916/2, Mohelnice
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Opavská 64/1, Šternberk
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk
Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Uničov
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, odd. ŽP, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh
- na vědomí (DS):
AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, Olomouc

Za správnost vyhotovení odpovídá:
RNDr. Miroslava Kudýnová
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