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KRAJSKÝ ÚŘao plzeŇsrÉno xRn.le
oDBoR Ž|VoTNíHo PRosTŘEDi
Škroupova í8,306 13 P|zeň

č j' | ŽPl1109l13
Vyřizuje: Ing' Jiří V|ček

V Plzni.í9. 3. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
RozHoDNUTí

Krajský úřad PlzeňSkého kraje' odbor životního prostředí' jako orgán ochrany přírody
(dá|e i jen ''správní orgán'.) příslušný pod|e s 77a odst. 5 písm' h) zákona
č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny' ve znění pozdějších předpisÚ
(dále jen ,'zákon',), účastníkovi řízení pod|e s 27 odst. 1 píSm' a) zákona
ě' sooizoo+ sb'' spráVní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

',spráVní 
řád.)'

občanskému sdruŽení Dobrovo|ný eko|ogický spolek - ochrana ptactva, se síd|em
Zábětská ě. eV. 3o39i75, 312 oo P|zeň, |Č; 45332690 (dá|e ijen 'drŽite| Výjimky,.)' po

provedeném spráVním řízení

|. V sou|adu s ust' s 56 odst' 1 a 2 zákona
povoIuje vý j imku

ze zákazu stanoveného v ust' $ 50 odst. 2 zákona - k drŽení, odchýu, transferům a
da|ší nutné manipu|aci svo|ně Žijicícmi zv|áště chráněnými Živočichy' kteři nejsou
schopni trvaIe, či dočasně samostatného Života V přírodě V tomto rozsahu:

1. V nutných přÍpadech jé moŽné chýat a drŽet V Zajetí zv|áště chráněné druhy
živočichů a jejich m|áďata v případě neschopnosti jejich V|astní samostatné
existence v přírodě,

2' V nutných případech je moŽné rušit a zasahovat do ývoje zv!áště chráněných
Živoěichů za účeIem Zajištěníjejich ochrany a další existence,

3. V nutných případech je moŽno provádět transfery zV|áště chráněných ŽiVočichú a
jejich VýVojových stadií za prokazatelným úěe|em jejich záchrany

4' V odůvodněných případech je moŽné drŽet za účelem environmentá|ního
vzdě|ávání |egálně získaná Vejce, peři, preparáty zv|áště chráněných druhů
ptáků, či da|ších zvláště chráněných Živočichů'

||' V sou|adu s ust' s 56 odst' 3 zákona pro ěinnost uvedenou Ve \^ýroku ..

stanovuje
týo podmínky:

a) Usmrcení zV|áště chráněného Živočicha bez přízniVé prognózy přežití můŽe proVést

veterinární lékař, první pomoc a základní ošetření můŽe poskýnout téŽ osoba
odborně způsobilá d|e s 59a) zákona é.33212008 Sb'' o Veterinární péči (fixace'

zástava krvácení atd.).
b) Návrat po |éčbě do přírody je nutno uskutečnit neprod|ené po Vyléčeni' a to na

zák|adě posouzení zdravotního stavu veterinářem' posouzeni adaptabiIity po

Vypuštěni (schopnosti Živočicha trva|ého Života Ve Vo|né přkodě) téŽ opráVněnou
osobou.
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c) Při náVratu do přírody bude zv|áště chráněný živočich Vypuštěn zpět do lokality
ná|ezu' nebo do odpovídajícího biotopu' zejména V případě ná|ezu mimo přirozené
stanoVišté'

d) Při odchovu m|ád'at u druhů Živočichů se snadným Vtištěním Vazby na člověka Zajistí
drŽiteI Výjimky vhodné oddě|ené prostory choVu.

e) Transfery hnízd' VýVojových stádií a mlád'at bude držite| Výjimky h|ásit spráVnímu
orgánu 7 dní předem' v nutných případech do 3 dnů po zásahu'

f) |\,4imořádné rušení a Zásah do VýVoje Vo|ně Žijících zvláště chráněných Živoěichů
bude prováděno pouze Vrámci konkrétního Zásahu Spojeného sochranou
s|edovaných druhů, v sou|adu se zákonem č' 24611992 sb., na ochranu ZVířat
proti týrání.

g) Při reintrodukci nebo adopci m|ád'at budou zajištěny podmínky pro úspěšné umístění
d|e bio|ogie konkrétního druhu (např' kontro|y stanoviště, 

'přikrm-ení, 
respektování

eto|o9ie)' Tato činnost bude vŽdy konzu|toVána předem s KUPK oZP'
h) Upravy biotopů, popř. hnízdišť a hnízd budou prováděny prokazatelně jen za Úče|em

zkVaIitnění stanoViště'
i) Terénníodchyty budou provádět pouze pracovníci záchranné stanice.

Případné krouŽkování ptáků budou provádět opráVnění krouŽkovate|é V Sou|adu s
B/h|áškou č. 52l2006sb' o odchy|ném postupu při ochraně ptáků a Výjirnce ze
zák|adních ochranných podmínek zV|áště chráněných druhů ptáků pro jejich
značení.

j) DrŽiteI Výjimky před|oŽi nejpozději do 31. března kaŽdého násIedujícího roku
seznam Všgch zv|áště chráněných Živočichů chovaných, vypuštěných, popř.
uhynu|ých. V evidenci bude uveden druh' počet, |oka|ita, popř. čís|o krouŽku, či
důVod a místo transferu.

k) DrŽiteI výjimky před|oží nejpozději do 31' března kaŽdého nás|edujícího roku
seznam preparátů a příp' dalších exponátů Urěených k environmentá|nímU
vzdě|áVáni s doloŽením jejich půVodu a úěe|u'

|) Další předáVání handicapovaných Živočichů je moŽné pouze v|astníkům p|atných
výjimek dle zákona, deponace mohou být prováděny pouze na zák|adě deponační
smlouvy.

m) Trva|e drženi handicapovaní zv|áště chránění Živočichové budou do 3 měsíců od
nabýí nezaměniteIně označeni' K trva|ému chovu nebudoU VyužíVáni jedinci
s těžkými nevratnými zdravotními prob|émy, kteÍé znemoŽňují jejich da|ší chov
V souladu s požadavky We|fare V chovech Živočichů.

n) Výjimka je platná do 31' 12.2022 pro území P|Zeňského kraje V působnosti
Krajského úřadu Plzeňského kraje'

odůvodnění:
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru Životního prostředí, byla dne 30' 1'2013

doručena Žádost Dobrovo|ného eko|ogického spo|ku _ ochrana ptactva' se sídlem
zábě|ská č' eV. 3039/75, 312 00 P|zeň, |c: 45332690, o povo|ení Výjimky k držení,
odch}.tu' transferům a da|ší nutné manipuIaci s VoIně žijÍcími zV|áště chráněnými
živočichy při provozování činnosti záchranné stanice a ěinnosti spolku'
oznámení o zahájení spráVního řízeni V předmětné Věci by|o provedeno postupem
vsou|adu sust' s 144 spráVního řádu (Veřejnou Vyh|áškou - řízení sVelkým počtem
účastníků)' Účastníkem řízeni pod|e ust' s 27 odst. 3 jsou V sou|adu s ust' s 71 odst' 3



zákona také Všechny obce v působnosti Krajského úřadu P|zeňského kraje, na jejichŽ
spráVním území záchranná stanice VykonáVá svou činnost' občanská sdruŽení' která
mají Vsou|adu sust' s 70 zákona podanou Žádost o informování o zahajovaných
spráVních řízeních, by|a informována prostřednictvím úřední desky i způsobem' kteÚ
umožňuje dá|ko\4i přístup k inÍormacím' V zákonem stanoveném terminu neoznámi|o
svoji účast V říZenížádné občanské sdruŽení.

K \^ýše uvedené činnosti by|a povo|ena KÚ PK' oŽP přís|ušná \44imka ze Zákona
jiŽ dříVe pod č.j' zPl481lo8 s platností do 31. 12' 2012. zadate| proto poŽáda| o novou
Úimku pro ce|é -spráVní území P|zeňského kraje' kde VykonáVá působnost v ochraně
přkody KUPK' oZP'

Dobrovo|ný eko|ogický spo|ek zajišt,uje d|ouhodobě péěi o Veškeré druhy Vo|ně
žijících Živočichů' včetně zV|áště chráněných na ce|ém územi P|zeňského kraje' Činnost
organizace není omezena pouze na péěi o živočichy V moderním Zařizení záchranné
stanice, a|e v probíhá V podobě každodenním řešení ko|izních situací zvířat s civilizací'
V dnešní Ve|mi urbanizované krajině jsou to např' Žranění ptáků, ěi da|ších Živočichů,
odchyty, transporty, odborná péče o Živoóichy, či je]ich m|ád'ata' Významná je také
spoIupráce na Výzkumných projektech a environmentá|ní působení na širokou
veřejnost' KrEský úřad Plzeňského kraje odbor Životního prostředí spo|upracuje při
praktické ochraně zvláště chráněných druhŮ Živoěichů s drŽite|em Výjimky a Vysoká
úroveň zajišťované péče je mu Známá' Podmínky stanovené ve Výroku ||') rozhodnutí
zajišťují Zák|adní předpoklady pro evidenci a moŽnou kontro|u činnosti stanice, a|e
předeVším směřují khlavnímu pos|ání zařízení' kteným je ochrana Volně Žijících
Živočichů, Včetně jejich biotopů.

Povo|ení Výjimky V rozsahu Výroku rozhodnutí umoŽňuje Vypouštět zpět do
přírody Živočichy, které jsou zVěří v sou|adu s ust' s 5 odst' 1 pism' c) aodst'2zákona
č.449|2oo1 sb'' o mys|ivostj V p|atném znění.

Výjimka by|a povo|ena vsou|adu s s 56 odst. 1a2vzájmu ochrany Vo|ně žijicích
zvláště chráněných druhů Živoěichů, Včetně ptáků.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti můŽe účastník řízení podat podle ustanovení s 81

a nás|. spráVního řádu odvo|áni ve |hůtě 'í 5 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu
Životního prostředí podáním učiněným u Kra]ského úřadu P|zeňského kraje. Dnem
doručení je v případech určených s 27 odst- 3 spráVniho řádu 15 den Vyvěšení na
úřední desce Krajského úřadu P|Zeňského kraje.

Vyvěšeno:


