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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
a orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), ve věci povolení výjimky ze zákazů
u zvláště chráněných druhů živočichů pro „kroužkování vybraných druhů dravců na
hnízdech a dospělých ptáků u nich“ na základě žádosti, kterou podal Ondřej Boháč, bytem Bří
Hovůrkových 16, 750 02 Přerov (dále jen „žadatel“), rozhodl v souladu s § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žadateli
povoluje výjimku
podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“) ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů: raroh velký (Falco
cherrug), luňák hnědý (Milvus migrans), luňák červený (Milvus milvus) a orel mořský
(Haliaeetus albicilla), kteří patří do kategorie kriticky ohrožených druhů ve smyslu § 48 odst. 2
písm. a) zákona a kalous pustovka (Asio flammeus), který patří do kategorie silně ohroženého
druhu smyslu § 48 odst. 2 písm. b) zákona, resp. podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Uvedené druhy
jsou současně předmětem ochrany podle práva Evropských společenství.
Výjimka se povoluje ze zákazů podle § 50 odst. 2 zákona, tj. zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně zvláště chráněné živočichy
chytat a rušit za účelem kroužkování vybraných druhů dravců na hnízdech a dospělých ptáků u nich.
Výjimka se povoluje v zájmu ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních stanovišť podle
§ 56 odst. 2 písm. a) zákona a pro účely výzkumu a vzdělávání podle § 56 odst. 2 písm. d) zákona,
a to k výše uvedené činnosti ve správním obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje pro území
okresů Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk, vyjma území těch přírodních památek, kde je tato
činnost v rozporu s jejich bližšími ochrannými podmínkami a vyjma území přírodních rezervací a na
období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 12. 2031 za těchto podmínek:
1. Při manipulaci s mláďaty na hnízdech je kroužkovatel povinen:
a. značit mláďata tak, aby nemohlo dojít k nasunutí kroužku na prsty nebo nad patní kloub.
Nesmí být značena mláďata, která by v souvislosti s kroužkováním mohla hnízdo
předčasně opustit;

b. držet mláďata jemně, zlehka, ale zároveň tak, aby byla dostatečně fixována a nedošlo
k poranění jejich končetin;
c. postupovat tak, aby nedocházelo k jakékoliv nežádoucí úpravě hnízda či jeho blízkého
okolí, například k úpravě hnízdních stromů, či jejich poškození;
d. omezit dobu přítomnosti na hnízdě na dobu nezbytně nutnou ke značení ptáků a získání
základních charakteristik, popřípadě pořízení dokumentace;
e. značit mláďata 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 mláďata zpět na hnízdo. V případě značení mimo
hnízdo musí být mláďata značena postupně, případně je nutno zakrýt prázdné hnízdo;
f. V případě druhů hnízdících na zemi jako je kalous pustovka je nutné aplikovat pachové
bariéry jako prevenci možné predace hnízd.
2. Kroužkovatel povede při kroužkování evidenci (datum, místo, druh a počet všech
odchycených a kroužkovaných ptáků, GPS souřadnice nalezených hnízd), tato evidence
bude do 31. 12. každého kalendářního roku předložena správnímu orgánu.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):
Ondřej Boháč, narozen 05. 01. 2000, Bří Hovůrkových 16, 750 02 Přerov
Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 1. 03. 2021
žádost Ondřeje Boháče, bytem Bří Hovůrkových 16, 750 02 Přerov o povolení výjimky podle § 56
zákona, a to ke kroužkování vybraných zvláště chráněných druhů dravců na hnízdech a dospělých
ptáků u nich v okresech Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji. Dne 17. 03.
2021 byla žádost doplněna o kroužkovací licenci číslo 1249 žadatele s číslem jednacím KUOK
34733/2021.
Orgán ochrany přírody v souladu s § 47 správního řádu oznámil dopisem ze dne 30. 03. 2021, č. j.:
KUOK 34734/2021 všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení, ve věci vydání
výjimky podle § 56 zákona a informoval občanská sdružení v souladu s § 70 odst. 2 zákona. Dále
orgán ochrany přírody vyrozuměl dne 21. 04. 2021, č. j.: KUOK 43928/2021 všechny účastníky
řízení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí. Usnesením ze dne 21. 04. 2021, č. j.: KUOK
43932/2021, byla stanovena lhůta pro podání návrhů, námitek a připomínek účastníků řízení před
vydáním rozhodnutí v uvedené věci, a to do 8 dnů od doručení usnesení. Dne 26. 04. 2021 se do
řízení přihlásil Okrašlovací spolek čelákovický č. j.: KUOK 45294/2021 v souladu s § 70 odst. 3
zákona.
O žádosti rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výrokové části, přitom byl veden
následujícím:
Pro druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze podle § 56
odst. 1 zákona výjimku povolit za předpokladu, že je dán zákonný důvod podle § 56 odst. 2 zákona,
neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého
stavu druhu z hlediska ochrany.
Příloha k vyhlášce č. 152/2006 Sb. o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení, jmenuje tyto druhy, pro
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jejichž značení na hnízdech (mláďat i dospělých ptáků) či v jejich bezprostředním okolí se
nevztahuje odchylný postup a výjimka podle § 1 vyhlášky. Proto orgán ochrany přírody ve věci vydal
povolení výjimky ze zákazů u uvedených druhů.
Správní orgán má za to, že argumentace a odůvodnění vydání výjimky spočívá v těchto
skutečnostech:
Vymezení území vyplývá z žádosti žadatele a z působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Správní obvod krajského úřadu leží mimo působnost Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky (a tedy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Jeseníky, národní přírodní
rezervace a národní přírodní památky a jejich ochranná pásma), mimo území vojenského újezdu
Libavá a dále mimo pozemků určených k obraně státu (srovnej § 77a, § 78, § 78a a § 79 zákona).
Povolovaná činnost se dále nevztahuje na zvláště chráněná území v kategorii přírodní rezervace,
kde je dle § 34 odst. 1 písm. e) zakázano odchytávat živočichy. V přírodních památkách lze
uvedenou činnost provádět jen za předpokladu, že nebude v rozporu s jejich bližšími ochrannými
podmínkami.
Orgán ochrany přírody spatřuje jiný veřejný zájem související s projednávanou činností v zájmu
výzkumu a vzdělávání, a tedy dle § 56 odst. 2 písm. d) zákona a má za to, že tento zájem převažuje
nad zájmem ochrany přírody, jímž je ochrana zvláště chráněných druhů. Kroužkování mláďat a
dospělých ptáků u hnízd, sledování výskytu těchto druhů přispěje k rozšíření poznatků o jejich
migraci, stáří, tahových zastávkách, zimovištích apod. Předmětnou činnost lze dále povolit i v zájmu
ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních stanovišť dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.
Zjištěné informace lze využít i k praktické ochraně těchto druhů. Data o rozšíření a početnosti druhů
mohou být užitečná např. ve vztahu ke gradacím populací hrabošů polních. Uvedená činnost je
zároveň důležitá z hlediska prevence před nelegálními aktivitami travičů dravců.
Z podstaty zamýšlené činnosti lze zkonstatovat, že nelze najít jiné uspokojivé řešení, než je odborné
přímé kroužkování ptáků, a že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu
druhů z hlediska ochrany ve smyslu § 56 odst. 1 zákona. Povolovanou činností nebude docházet
k zraňování ani úhynu předmětných jedinců dravých ptaků a sov. Naopak může přispět k ochraně
zvláště chráněných druhů. Kroužkování ptáků má dlouhodobě prokázaný pozitivní přínos,
významně přispívá k řešení problémů souvisejících s využitím a ochranou přírodního prostředí
a zároveň veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.
Na základě výše uvedeného považuje orgán ochrany přírody za splněné zákonné podmínky pro
povolení výjimky.
Odůvodnění stanovených podmínek povolení výjimky:
Za účelem snížení míry dotčení jedinců zvláště chráněných druhů stanovil orgán ochrany přírody
podmínky rozhodnutí. Podmínka 1 a) a 1 b) byla stanovena k přímé ochraně mláďat na hnízdě, aby
se předešlo zraňování mláďat při manipulaci a nasazování kroužku či úhynu mláďat z důvodu
předčasného opuštění hnízd. Žadatel musí postupovat dle platných pokynů pro kroužkovatele dle
Kroužkovací stanice Národního muzea Praha.
Stanovená podmínka 1 c) se týká vlastního hnízdiště, aby nedocházelo k nežádoucím úpravám,
které by bránily jeho využívání. Týká se například ořezu větví, které hnízdícímu páru mohou sloužit
jako dosedací, rozletové nebo kamuflážní větve. Přípustné je vylepšování stability hnízd jimž hrozí
zhroucení nebo pád, stejně tak je přípustné odstraňování nebezpečných předmětů v hnízdě a jeho
okolí, především antropogenních předmětů typu vlasce, igelity, plastové motouzy apod.
Podmínka 1 d) a 1 e) je stanovena z důvodu minimalizace stresu mláďat a rodičů a možných
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důsledků jako je vyskočení mláďat z hnízda nebo opuštění hnízda rodiči.
Podmínka 1 f) je stanovena k ochraně kalouse pustovky. Pachová stopa kroužkovatele by mohla
k hnízdu kalouse pustovky dovézt savce jako je třeba prase divoké nebo kuna a hnízdo by tak bylo
ohroženo predací mláďat či vajec. Proto je důležitá aplikace pachové bariéry.
Podmínku č. 2) týkající se evidence kroužkování a jejího zasílání, stanovil orgán ochrany přírody
z kontrolních důvodů a dále z důvodu oznamovací povinnosti dané zákonem (§ 56 odst. 7 zákona),
neboť potřebné údaje nelze získat jinak než od žadatele.
Platnost výjimky je stanovena na dobu 10 let, a to vzhledem k předpokládanému dlouhodobému
trvání záměru žadatele a z důvodu vyšší délky života dravců.
Toto rozhodnutí nenahrazuje další povolení či závazná stanoviska příslušných orgánů, např.
v souvislosti se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Při opětovném nedodržování podmínek
tohoto rozhodnutí může dojít podle § 84 odst. 1 zákona ke změně nebo zrušení povolení. Toto
rozhodnutí nenahrazuje povolení pro vstup na pozemky v soukromém vlastnictví, což je upraveno
občanským zákoníkem.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu
Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá
ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po
uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
1. Obce okresů Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji mimo CHKO.
2. Ondřej Boháč, Bří Hovůrkových 16, Přerov 750 02
3. Okrašlovací spolek čelákovický, Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice. IČO: 02206820, ID
DS: jugarip
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Gita Matlášková
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