Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č. j.: KUOK 83725/2019
V Olomouci dne 7. 8. 2019
SpZn: KÚOK/81473/2019/OŽPZ/7644
vyřizuje: Mgr. Michaela Koucká
tel.: 585 508 412
e-mail: m.koucka@olkraj.cz
Oznámení o zahájení řízení ve věci výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněného druhu živočicha
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) ve
spojení s § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“ a podle
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdržel dne 31. 7. 2019 žádost
Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty, se sídlem Zemědělská 3,
613 00 Brno, IČ: 62156489 (dále též jako „žadatel“) o výjimku ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha – rysa ostrovida
(Lynx lynx), konkrétně ze zákazů uvedených v § 50, odst. 2 „škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, rušit, držet a
dopravovat“ na území Olomouckého kraje mimo území chráněných krajinných
oblastí.
Žádost je odůvodněna záměrem monitoringu rysa ostrovida v dotčeném území
prostřednictvím metody telemetrie. Cílem monitoringu je zjištění prostorové aktivity
rysa ostrovida, jeho rozptyl, biotopové preference a potravní ekologie. Populace rysa
ostrovida v nejbližší autochtonní populaci v evropsky významné lokalitě Beskydy a
přilehlých územích stagnuje. Ač je výskyt rysa ostrovida na území Olomouckého
kraje spíš výjimečný, při případném opětovném výskytu je sledování jedince na okraji
jeho areálu velmi cenné a může přinést vysoce kvalitní data o využívání biotopů a
migračních koridorech. Záměr je dlouhodobého charakteru, povolení výjimky je
požadováno do 31. 12. 2024. Odborným garantem žadatele pro výzkum uvedeného
druhu je Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. a Mgr. Martin Ďula.
Oznámení o zahájení řízení
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje jako
příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) a 77a odst. 5 písm. h)
zákona o ochraně přírody a krajiny, v souladu s § 47 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), oznamuje všem známým
účastníkům řízení, že dnem 31. 7. 2019, tedy dnem doručení žádosti Krajskému
úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství bylo zahájeno
řízení v uvedené věci.
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Řízení je vedeno ve věci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněného druhu živočicha – rysa ostrovida, a to za účelem monitoringu rysa
ostrovida na území Olomouckého kraje.
U zvláště chráněných druhů, které jsou současně předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství, což je případ druhu rys ostrovid, lze výjimku povolit jen
tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona, neexistuje-li
jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého
stavu druhu z hlediska ochrany.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem Zemědělská 3,
613 00 Brno, IČ: 62156489
Účastníci řízení mají v řízení právo vyjádřit své stanovisko, jsou oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy (§ 36 odst. 1 a 2 správního řádu), což lze učinit písemně
nebo ústně do protokolu na níže uvedené adrese.
Krajský úřad Olomouckého kraje sděluje účastníkům řízení a dotčeným subjektům,
že je možno se seznámit s prozatím shromážděnými dokumenty v řízení. Jedná se
o žádost, spolu s přílohami – životopisy obou garantů projektu.
Podklady se nacházejí na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, v budově Regionálního
centra Olomouc, 7. patro, kanc. č. 720.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
- účastníci řízení – prostřednictvím datové schránky nebo doporučeně:
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem Zemědělská 3,
613 00 Brno
Obce a města Olomouckého kraje, s výjimkou těch, jež celým svým katastrem leží na
území CHKO
- na vědomí (DS):
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO, Bezručova 10,
750 02 Přerov 1
Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 27/38, 772 00 Olomouc
Symbios, z.s., U Strouhy 533, 252 42 Vestec
Za správnost odpovídá: Mgr. Michaela Koucká

