KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 31265/2019
Sp. zn.: OŽPZ 547/2019 Von
Vyřizuje/telefon: Ing. Vondráková/564 602 509

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „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 výjimku
Tomášovi Kněžíčkovi, Kollárova 40, 586 02 Jihlava, ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a odst.
2 písm. a), d) a e) zákona o ochraně přírody ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle
ust. § 50 odst. 1 a odst. 2 zákona o ochraně přírody, k zásahu do přirozeného vývoje zvláště
chráněného živočicha orla mořského (Haliaeetus albicilla), pro odchyt a rušení jedinců,
konkrétně ke kroužkování mláďat orlů mořských na hnízdech na území Kraje Vysočina,
kteří jsou chráněni ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a práva Evropského
společenství.
Výjimka je udělena pro správní území Kraje Vysočina, nejde-li o chráněné krajinné oblasti,
území národních přírodních rezervací a památek a jejich ochranná pásma v následujícím
rozsahu a za současného splnění následujících podmínek:
1. Výjimka se povoluje pro zásahy do sídel a biotopů orlů, rušení orlů, odchyt a manipulace
s mláďaty orlů.
2. Značení mláďat provádět přímo na hnízdě či ve výjimečných případech, kdy by
prokazatelně mohlo dojít k ohrožení zdraví kroužkovatele či zdraví mláďat, mimo hnízdo
a bezprostředně po označení vrátit zpět na hnízdo.
3. Při odchytu a značení mláďat orlů nesmí docházet k rušení, které by mohlo ovlivnit
přirozený vývoj populace značených jedinců.
4. Při kroužkování mláďat orlů musí kroužkovatel použít pouze metodu přímého odchytu
nevzletných mláďat. Nesmí být značena příliš vzrostlá mláďata, která by mohla hnízdo
předčasně opustit. Manipulace s jedinci je možná pouze po dobu nezbytně nutnou
k označení jedince.
Platnost rozhodnutí je omezena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.
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Odůvodnění
Na základě žádosti Tomáše Kněžíčka, Kollárova 40, 586 02 Jihlava, o udělení výjimky
z ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody, doručené na OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina dne
20. března 2019, 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 25. března 2019 byl OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina přesvědčen, že shromáždil v řízení o výše
uvedené žádosti dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí. Dopisem (KUJI
24349/2019) oznámil zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona
o ochraně přírody všem známým účastníkům. S oznámením zároveň 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 správního řádu ve spojení s § 71 odst. 3 zákona o ochraně
přírody 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 Kraje Vysočina mimo území chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Žďárské vrchy
a CHKO Železné hory), které se k zahájenému řízení nevyjádřily. Dle § 70 odst. 2 zákona
o ochraně přírody správní orgán informoval ve stejném termínu o zahájení řízení občanská
sdružení, která o toto u zdejšího správního orgánu požádala. Dle § 70 odst. 3 zákona o ochraně
přírody mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně
oznámit svoji účast v řízení. Žádné občanské sdružení se za účastníka řízení nepřihlásilo.
Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou
jimi užívaná přirozená sídla i jejich biotop, je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného
vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, usmrcovat, není dovoleno sbírat, ničit,
poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia. Výjimku lze povolit v případě, kdy jiný veřejný
zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody a zároveň v zájmu
ochrany volně žijících živočichů. U zvláště chráněných druhů živočichů, kteří jsou předmětem
ochrany podle práva Evropských společenství, zde orel mořský, lze výjimku povolit jen tehdy, jeli splněn některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody (v tomto případě
pro účely výzkumu a vzdělávání).
Ornitolog Tomáš Kněžíček je členem České společnosti ornitologické (dále jen „ČSO“)
a zároveň držitelem kroužkovací licence č. 1255. Dlouhodobě se zabývá monitoringem orla
mořského na území Kraje Vysočina. Ve spolupráci s dalšími členy ČSO pravidelně poskytuje
informace OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina o aktuálním hnízdění orlů mořských v Kraji Vysočina. Díky
poskytnutým informacím může OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina jako příslušný orgán ochrany přírody
podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona o ochraně přírody zajistit ochranu hnízdišť orlů
mořských.
Na základě dohody s Kroužkovací stanicí při Národním muzeu v Praze (dále jen „Kroužkovací
stanice“) bude Tomáš Kněžíček kroužkovat mláďata orlů mořských na Vysočině. Kroužkovací
stanice je vědeckým pracovištěm v rámci zoologického oddělení Národního muzea, které má ve
své databázi více než 5 milionů záznamů. Kroužkování ptáků provádí dobrovolníci po celé
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České republice a Kroužkovací stanice koordinuje činnost dobrovolníků a shromažďuje
a zpracovává získaná data. Kroužkovací stanice komunikuje s organizací EURING, která
zajišťuje spolupráci v rámci všech kroužkovacích centrál v Evropě s cílem jednotné metodiky
kroužkování. Dále Kroužkovací stanice využívá digitální databázi, která urychluje komunikaci
mezi stanicí a kroužkovateli, nálezci kroužků nebo pozorovateli okroužkovaných jedinců z řad
veřejnosti. Nasbíraná data jsou poskytována jednotlivcům i institucím. V rámci výzkumu pracují
se všemi předními ornitologickými pracovišti a vědeckými institucemi.
Orel mořský však patří mezi druhy, pro které je v případě kroužkování mláďat i dospělých ptáků
na hnízdech či v jejich okolí nutné individuální povolení, nepokrývá je vyhláška č. 152/2006 Sb.
o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů ptáků pro jejich značení (dále jen „kroužkovací vyhláška“).
Kroužkování mláďat orlů mořských na hnízdě probíhá zhruba v půlce května, kdy už jsou
mláďata starší, avšak nesmí být značena příliš vzrostlá mláďata, která by mohla hnízdo
předčasně opustit. Rodiče v této fázi vývoje už tak často nelétají k hnízdu, čímž se předchází
případnému rušení dospělců na hnízdě. Kroužkování trvá po dobu nezbytně nutnou, kdy lezec
vyleze k hnízdu a v případě, že je hnízdo dobré k manipulaci, proběhne kroužkování mláďat
přímo na hnízdě. V opačném případě se mládě spustí dolů ve speciálním vaku, následně se na
zemi okroužkuje a bezprostředně po označení se vrátí zpět na hnízdo. Mláděti se dává speciální
hliníkový kroužek, který je pak v terénu dobře odečítací a díky němuž se dobře získávají
informace o tom, kam se mláďata rozlétají po opuštění hnízda.
Výjimka se stanovuje pro účely výzkumu ekologie, migrace a prostorové aktivity orlů
prostřednictvím jejich značení, které přispěje k ochraně orlů mořských.
OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina povolil výjimku mimo území chráněných krajinných oblastí (na území
Kraje Vysočina zasahují Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a Chráněná krajinná oblast
Železné hory), a mimo území národních přírodních rezervací a památek a jejich ochranných
pásem kde není OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina kompetentní k rozhodování.
OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina zvážil všechny okolnosti, které jsou mu známé a na základě
podkladů, které měl k dispozici, dospěl k závěru, že za podmínek ve výrokové části rozhodnutí,
lze výjimku dle § 56 zákona o ochraně přírody povolit na dobu 5-ti let.

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. Případné odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 82
odst. 2 správního řádu.
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V Jihlavě dne 18. dubna 2019

Ing. Jana Vondráková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník
Účastníci řízení:
DS:
Obce Kraje Vysočina mimo „CHKO Žďárské vrchy“ a „CHKO Železné hory“
Dodejkou:
Tomáš Kněžíček, Kollárova 40, 586 02 Jihlava

Vondráková Jana Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
18.4.2019 13:07:07
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