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VYŘIZUJE NEUDERT

V TŘEBONI DNE 28. 4. 2014

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 8. 4. 2014 panem
Jakubem Mrázem (nar. 7.11.1984), Nádražní 434, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 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. 1 a 2 zákona se Jakubovi Mrázovi, Nádražní 434,
378 16 Lomnice nad Lužnicí, narozenému 7.11.1984 (dále jen „žadatel“)
povoluje

výjimka

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky
ohrožených orla mořského (Haliaeetus albicilla) a luňáka hnědého (Milvus migrans),
uvedených v § 50 odst 2 zákona a to za účelem kroužkování mláďat výše uvedených
druhů na hnízdech. Výjimka se povoluje za těchto podmínek:
1. Výjimku je možné uplatnit na šesti hnízdech orla mořského v k. ú. Třeboň, Bošilec,
Kardašova Řečice, Cep, Lutová a Stříbřec a jednom hnízdě luňáka hnědého v k. ú.
Lomnice nad Lužnicí.
2. Kroužkování musí proběhnout v co nejkratším možném čase a za příznivých
meteorologických podmínek tak, aby rušení a ohrožení hnízdících ptáků bylo
omezeno na minimum.
3. Po dobu platnosti výjimky bude každý rok do 31. 10. Správě CHKOT podána
písemná zpráva o výsledcích kroužkování tj. počet okroužkovaných mláďat na
jednotlivých hnízdech a čísla a pokud budou použity i kombinace barev kroužků.
4. Výjimka platí do 31. 10. 2016.
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ODŮVODNĚNÍ
Žadatel požádal dne 8.4. 2014 Správu CHKO Třeboňsko o povolení výjimky ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, dle vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění, kriticky ohrožených orla mořského
(Haliaeetus albicilla) a luňáka hnědého (Milvus migrans), uvedených v § 50 odst 2
zákona a to za účelem kroužkování mláďat výše uvedených druhů na hnízdech.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení a správní orgán věc oznámil
účastníku řízení, dotčeným obcím a dále občanským sdružením ČSO a ČMJ.
Dotčené obce ani občanská sdružení se k návrhu výjimky v zákonném termínu
nevyjádřili.
Žádost byla podána na kroužkování mláďat orla mořského na šesti hnízdech v k.
ú. Třeboň, Bošilec, Kardašova Řečice, Cep, Lutová a Stříbřec a kroužkování mláďat
luňáka hnědého na hnízdě v k. ú. Lomnice nad Lužnicí. V minulých letech byla
výjimka udělena na kroužkování na pěti hnízdech orla mořského a jednom hnízdu
luňáka hnědého. V současné době je správě CHKO známo na Třeboňsku pravidelné
hnízdění orla mořského na patnácti hnízdech a luňáka hnědého na maximálně dvou
hnízdech.
Kroužkování mláďat na hnízdech patří ke standardním metodám výzkumu ptáků,
kroužkovaní jedinci nejsou tímto zásahem zásadně ohrožení a nejsou tudíž
ohroženy ani populace daných druhů.
Žadatel je držitel kroužkovací licence (č.964) a je Správě CHKOT znám jako
zodpovědná osoba zabývající se dlouhodobě kroužkováním dravců. Výsledky
kroužkování mohou přispět ke znalostem biologie daných druhů, získaná data
mohou mít význam i pro činnost ochrany přírody.
Správní orgán po zhodnocení všech podkladových materiálů došel k závěru,
že neexistuje jiné uspokojivé řešení výše popsaného problému, a proto se výjimka
povoluje ve smyslu § 56 odst. 1 a 2, písmeno d) zákona, tj. pro účely výzkumu.
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. Odvolání je třeba podat v sedmi vyhotoveních.
Podané odvolání má odkladný účinek.
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Ing. Josef Hlásek
VEDOUCÍ SPRÁVY

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Jakub Mráz (nar. 7.11.1984), Nádražní 434, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (dodejka)
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň (DS)
Město Kardašova Řečice, Nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice (DS)
Město Lomnice nad Lužnicí, Nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko (DS)
Obec Stříbřec, Stříbřec 149, 378 02 Stříbřec (DS)
Obec Cep, Cep 66, 379 01 Třeboň (DS)
Obec Lutová, Náměstí 115, 37804 Chlum u Třeboně (DS)
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