
 

 

  

Odbor životního prostředí a  
zemědělství 
oddělení ochrany přírody a krajiny 

TYTO  o.s.                                          
Nenakonice 500                                                   
783 76 Věrovany 

    

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 

3.9.2014 P. Šnajdara KUZL 48633/2014 KUSP  47424/2014  ŢPZE-PS 
 

Rozhodnutí 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 29 odst. 1) a § 67 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), § 10 a § 11 zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) rozhodl o podané ţádosti 
občanského sdruţení TYTO, IČO 26523141, se sídlem Nenakonice 500, 783 76 Věrovany takto: 

Žádosti občanského sdruţení TYTO, IČO 26523141, se sídlem Nenakonice 500, 783 76 Věrovany se 
vyhovuje a uděluje se podle ustanovení § 56 odst 2 písm. a), d) a e) zákona výjimka z ust.  § 50 
odst. 2 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu sýček obecný (Athene 
noctua) zvláště chráněného ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 395/1992 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění, konkrétně k monitoringu, kontrole hnízd a hnízdních 
budek, k dokumentaci hnízdění a k telemetrickému sledování dotčeného druhu. 

 

Výjimka se uděluje za těchto podmínek: 

1. Výjimka se vztahuje na území Zlínského kraje mimo území CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy. 
2. Osobou zodpovědnou za realizaci projektu je Karel Poprach, bytem Nenakonice 500, 783 76 

Věrovany, předseda občanského sdruţení TYTO. 
3. K provedení nezbytného zásahu na hnízdě a jeho okolí, pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení a 

zničení hnízda, můţe ţadatel kromě sebe prokazatelně pověřit i další osobu – člena o.s. TYTO. O 
tomto pověření učiní záznam do závěrečné zprávy. 

4. Ţadatel je povinen průběţně vést záznamy o průběhu všech kontrol, úspěšnosti hnízdění a úspěšnosti 

záchranných opatření na hnízdech a umoţnit správnímu orgánu jejich kontrolu. Při všech aktivitách je 

povinen sníţit rušení ptáků jen na nezbytné minimum. 
5. Ţadatel je povinen vţdy k 31. 1. roku zaslat na adresu správního orgánu zprávu o provedených 

zásazích a jejich úspěšnosti, včetně fotografické dokumentace. 
6. Výjimka se povoluje na dobu určitou do 31. 12. 2034, s moţností dalšího prodlouţení. 
 

Výjimka se neuděluje z ust. § 50 odst. 2 zákona k usmrcování a k trvalému drţení dotčených druhů 
ţivočichů 

 

Odůvodnění: 

Dne 6.8.2014 podalo občanské sdruţení TYTO, IČO 26523141, se sídlem Nenakonice 500, 783 76 
Věrovany, odboru ţivotního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje ţádost, o udělení výjimky 
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ţivočichů. 
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Ţádost se týká udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu sýček 
obecný (Athene noctua) zvláště chráněného ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 395/1992 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, za účelem povolení monitoringu, kontroly 
hnízd a hnízdních budek, k dokumentaci hnízdění a k telemetrickému sledování dotčeného druhu 

 
Podle § 56 zákona lze výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů ţivočichů 
povolit pouze, pokud převaţuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Dalšími podmínkami 
jsou neexistence jiného uspokojivého řešení a udrţení populace daného druhu v příznivém stavu z 
hlediska ochrany. 

Správní orgán vycházel zejména ze skutečnosti, ţe se jedná o výraznou pomoc tomuto silně 
ohroţenému druhu, především z pohledu zabezpečení hnízdišť před predátory jako hlavnímu faktoru 
nízké hnízdní úspěšnosti. Ţadatel má s tímto ptačím druhem dlouhodobé zkušenosti, svou ţádost 
dokladoval i dřívějším rozhodnutím  Správy CHKO Pálava ve stejné věci, jehoţ platnost končila ke dni 
31.12.2013 

Správní orgán má za to, ţe povolovaná činnost není významným rušením vývoje dotčeného druhu 
ţivočicha, neovlivní dosaţení či udrţení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a bude naopak 
pozitivní realizací výše uvedených činností v souladu s § 56 odst 2 písm. a) a d) zákona. 

Z výše uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí 
uvedeno. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1) správního řádu podat ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho doručení  odvolání k Ministerstvu ţivotního ČR s uvedením rozsahu, v jakém je 
rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti 
rozhodnutí či řízení, jeţ mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odboru ţivotního prostředí a zemědělství v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný 
počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí 
napadené odvoláním  vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 
odst. 1) správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 
ust. § 82 odst. 1) správního řádu nepřípustné. 

 

 

 

otisk úředního razítka 
RNDr. Alan Urc 

vedoucí odboru 

dokument opatřen elektronickým podpisem 

 

 

 

 

Obdrţí účastníci řízení: 

Obce Zlínského kraje mimo CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty 
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