KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
č. j.: KUOK 34734/2021
SpZn: KÚOK/26351/2021/OŽPZ/7324
vyřizuje: Mgr. Gita Matlášková
tel.: 585 508 473
datová schránka: qiabfmf
e-mail: g.matlaskova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

V Olomouci dne 30. 03. 2021
Dle rozdělovníku

„Kroužkování vybraných druhů dravců na hnízdech a dospělých ptáků u nich“ – výjimka ze
zákazů u zvláště chráněných druhů – oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 1. 03. 2021 žádost
Ondřeje Boháče, bytem Bří Hovůrkových 16, Přerov 750 02 (dále jen „žadatel“) o povolení výjimky
podle § 56 zákona, a to ke kroužkování vybraných zvláště chráněných druhů dravců na hnízdech
v okresech Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji. Dne 17. 03. 2021 byla
žádost doplněna o kroužkovací licenci číslo 1249 žadatele s číslem jednacím KUOK 34733/2021.
Jedná se o odchyt a kroužkování těchto druhů ptáků:
 raroh velký (Falco cherrug)
 luňák hnědý (Milvus migrans)
 luňák červený (Milvus milvus)
 orel mořský (Haliaeetus albicilla)
 kalous pustovka (Asio flammeus).
Z podání vyplývá, že je žádáno o výjimku ze zákazů podle § 50 odst. 2 zákona škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, a to zákazů živočichy chytat, rušit a jinak
škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje a jejich biotopu.
V podání žadatel dále uvádí, že je členem České společnosti ornitologické od roku 2007, Skupiny
pro ochranu a výzkum dravců a sov a držitelem kroužkovací licence č. 1249 udělené Kroužkovací
stanicí Národního muzea v Praze.
Žadatel se aktivně věnuje dravcům a sovám na území Olomouckého kraje, hlavně v okresech
Prostějov a Olomouc, především v podobě kroužkování, monitoringu a případné ochraně hnízd.
Cílem činnosti žadatele je kroužkování mláďat na hnízdech u druhů, kterým se na území
Olomouckého kraje žádný kroužkovatel nevěnuje, především luňáka červeného, luňáka hnědého
a orla mořského. Ke kroužkování těchto druhů budou používány odečítací kroužky v rámci
víceletých celoevropských projektů. Z území Olomouckého kraje chybí data o pohnízdním rozptylu
či návratnosti na hnízdiště. Tato data mohou být získána právě díky kroužkování odečítacími
kroužky. Získaná data pak mohou přispět k další ochraně těchto druhů. Při kroužkování mláďat na
hnízdech lze také získat další důležitá data o počtu mláďat, úspěšnosti hnízdění, potravní biologii
apod. Během kroužkování je také možné zkontrolovat stav hnízda a v případě špatné stability jej
upravit tak, aby nemohlo dojít k jeho zřícení.
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Kroužkování dospělých jedinců bude prováděno standardní metodou odchytu do nárazových sítí
s pomocí atrapy, a to pouze v době vzletnosti mláďat a pouze na omezenou dobu tak, aby dospělí
jedinci nebyli vyrušováni déle než dobu nezbytnou. Odchyt dospělých jedinců se netýká orla
mořského, dospělí jedinci tohoto druhu odchytáváni nebudou a kroužkování se týká pouze mláďat.
Na hnízda bude lezeno po laně, tedy ne po kmenu a nebude tak docházet k poškození stromu. Na
hnízda bude lezeno vždy pouze za účelem kroužkování, a po okroužkování mláďat a případném
odchytu dospělých jedinců nebude dále do hnízdění jakýmkoliv způsobem zasahováno. Žadatel
se již dříve účastnil kroužkování těchto druhů ve společnosti pověřené osoby, která má platnou
výjimku na kroužkování těchto zvláště chráněných druhů.
K žádosti je přiložena příloha:
1) Kroužkovací licence č. 1249 žadatele.
K tomu orgán ochrany přírody uvádí:
Vybrané zvláště chráněné druhy dravců patří do kategorie kriticky ohrožených druhů ve smyslu §
48 odst. 2 písm. a) zákona – raroh velký, luňák hnědý, luňák červený a orel mořský a do kategorie
silně ohrožených dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona – kalous pustovka a podle vyhlášky č. 395/1992
Sb., dále jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství podle § 56 odst. 1
zákona stejně jako dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES.
Příloha k vyhlášce č. 152/2006 Sb. o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze
základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení, jmenuje tyto
druhy, pro jejichž značení na hnízdech (mláďat i dospělých ptáků) či v jejich bezprostředním okolí
se nevztahuje odchylný postup a výjimka podle § 1 vyhlášky.
Oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně
příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona oznamuje známým
účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že dnem 01. 03. 2021 bylo zahájeno řízení ve
věci povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných výše uvedených druhů živočichů podle § 56
zákona, a to povolení kroužkování vybraných druhů dravců na hnízdech a dospělých ptáků u nich
v okresech Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji, mimo CHKO a VÚ.
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 a 2 správního řádu), což lze učinit písemně do protokolu na
Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc.

otisk úředního razítka
Ing. Bc. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:
1. Obce okresů Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji mimo CHKO.
2. Ondřej Boháč, Bří Hovůrkových 16, Přerov 750 02
3. Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc, IČO: 44936354, ID DS:
npqpkpq
4. Moravský ornitologický spolek, Bezručova 913/10, 750 02 Přerov, IČO: 14617218, ID DS:
xb28qw7
5. Okrašlovací spolek čelákovický, Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice. IČO: 02206820, ID
DS: j3mf3n8
6. Spolek Rozvoj Potštátska, z. s., Zámecká 1, 753 62 Potštát, IČO: 01440225, bez DS
ostatní:
7. Spis KÚOK/26351/2021/OŽPZ/7324
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Gita Matlášková
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