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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/0002/TR/2012-3

VYŘIZUJE RNDr. Ševčík

V TŘEBONI DNE 22.2. 2012

ROZHODNUTÍ
Správa CHKO Třeboňsko jako příslušný správní orgán ochrany přírody podle
ustanovení § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané dne 27.1.2012 Rybářstvím
Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň a provedeného správního řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto
rozhodnutí:
Podle ustanovení § 56 odst. 1a2 zákona se Rybářství Třeboň a.s., se sídlem
Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČO 60826851 (dále jen „žadatel“)
povoluje

výjimka

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného živočicha, kormorána velkého
(Phalacrocorax carbo), zařazeného dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění mezi
druhy ohrožené, ze zákazů stanovených v § 50 zákona, konkrétně ze zákazu rušení a
usmrcování a to v zájmu prevence vzniku závažných škod na rybničním hospodaření.
Výjimka se povoluje v rozsahu dále uvedeném a za těchto podmínek:
1, Odstřel je možno provádět pouze na území CHKOT, na rybnících určených k chovu ryb,
které jsou v majetku či pronájmu Rybářství Třeboň a.s., nikoliv na jiných vodních plochách a
vodních tocích.
2, S výjimku dále uvedeného (bod 4) je možno kormorány lovit pouze v mimohnízdní době, tj.
v období od 16. července do 31. března (hnízdní doba je definována od 1. dubna do 15.
července) a pouze mimo maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky).
3, Odstřel kormorána mohou provádět pouze členové místních mysliveckých sdružení a
honebních společenstev, kteří budou mít pro danou lokalitu platnou povolenku k lovu.
4, Ve zcela výjimečných případech, kdy prokazatelně hrozí nebezpečí vzniku velkých škod na
rybí obsádce, je možno provádět odstřel i v období od 1.dubna do 15. července a dále i na
ploše maloplošných zvláště chráněných území, a to pouze jednorázově, na základě
předchozího souhlasu Správy CHKO Třeboňsko, a pouze na konkrétních lokalitách a pouze
jmenovitými osobami.
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5, Do 31.12. každého roku musí být Správě CHKO Třeboňsko předán přehled ulovených
jedinců včetně lokalit. Zároveň musí být Správě CHKOT předány veškeré identifikační
kroužky, které budou na ulovených jedincích nalezeny.
6, Výjimka platí do 31. 3. 2014.

Odůvodnění:
Správa CHKO Třeboňsko obdržela dne 27. 1. 2012 žádost Rybářství Třeboň
a.s. (č.j. 00541/TR/2012) o udělení výjimky dle § 56 zákona k odstřelu kormorána
velkého (Phalacrocorax carbo) za účelem eliminace vysokých škod, které tento
druh v rybničním hospodaření na rybnících obhospodařovaných Rybářstvím
Třeboň a.s. na území CHKO Třeboňsko způsobuje.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení a správní orgán věc oznámil žadateli,
dotčeným obcím a dále občanským sdružením ČMJ a ČSO. Žádná z dotčených obcí
se k návrhu výjimky v zákonném termínu nevyjádřila ani žádné z občanských
sdružení se v zákonné lhůtě k řízení nepřihlásilo.
Výjimka se vydává v souladu s § 56 odst. (2), písmene b) zákona, tj. „v zájmu
prevence závažných škod“. S tím, že nedojde k ohrožení populace tohoto druhu.
Správa CHKO uděluje výjimku v přibližně stejném rozsahu jako v minulých letech.
Ta je v souladu s dlouhodobou strategií ochrany kormorána velkého na území
CHKO Třeboňsko. Správa CHKO vycházela především z faktu, že odstřel
prováděný přibližně ve stejném rozsahu v předchozích letech se na třeboňské
hnízdní populaci kormorána negativně neprojevil. Stanovení „délky hnízdní doby“
vycházelo z předchozích požadavků rybářských organizací a je z hlediska zájmů
ochrany
přírody krajním kompromisem. Reálně začíná hnízdění, podle
momentálních meteorologických podmínek o něco dříve, již v průběhu března, a v
konečné fázi se může prodloužit až do konce července.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení rozhodnutí
podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti
dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním
učiněným u této Správy CHKO. V případě, že písemnost bude uložena u
provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení.
Odvolání je třeba podat ve 25 vyhotoveních. Podané odvolání má odkladný účinek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

PODEPSÁNO VLASTNÍ RUKOU

Ing. Josef Hlásek
VEDOUCÍ SPRÁVY

IČ: 62933591
http://www.nature.cz

Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710

jan.sevcik@nature.cz
tel.: 384 701 016

Účastníci řízení :
Rybářství Třeboň, a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Obec
Bošilec
Bošilec, 373 65 Dolní Bukovsko
Obec
Cep
Cep 66, 379 01 Třeboň
Obec
Domanín
Domanín 33, 379 01 Třeboň
Obec
Dunajovice Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Obec
Frahelž
Frahelž 13, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Obec
Hamr
Hamr 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Obec
Hrachoviště Hrachoviště 11, 379 01 Třeboň
Obec
Chlum u Třeboně
Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
Obec
Klec
Klec 75, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Město Lomnice nad Lužnicí Nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Obec
Lužnice
Lužnice 25, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Obec
Novosedly n. Nežárkou
Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17 Novosedly nad Nežárkou
Obec
Ponědraž
Ponědraž 27, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Obec
Ponědrážka Ponědrážka 46, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Obec
Smržov
Smržov 12, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Obec
Staňkov
Staňkov, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Obec
Stříbřec
Stříbřec 149, 378 18 Stříbřec
Město
Suchdol nad Lužnicí náměstí T. G. Masaryka č. p. 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Město
Třeboň
Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň
Obec
Val Val 15, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Město
Veselí nad Lužnicí
Nám. T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Obec
Vlkov
Vlkov 16, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Obec
Záblatí
Záblatí 3, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
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