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Č. j.:   Sp. zn.:    Vyřizuje/linka    Brno 
JMK 13636/2020  S-JMK 167670/2019 OŽP/Ško Mgr. Vlasta Škorpíková/4322  27.01.2020 

R O Z H O D N U T Í  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán 
ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 101 písm. e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o změně 
vydaného rozhodnutí takto: 

podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona se rozhodnutí Správy CHKO Pálava zn. 00011/PA/2009/AOPK 
ze dne 08.01.2009, změněné rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, sp. zn. S-JMK 127322/2014 
OŽP/Kuč ze dne 23.01.2015, které nabylo právní moci dne 24.02.2015, mění takto (změna vyznačena tučně): 

podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona se Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci č. 56/02 Břeclav, 
sídlem Břetislavova 8, 690 02 Břeclav, IČO 60680768 (dále jen „žadatel“), 

p o v o l u j e   v ý j i m k a 

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně pro sovu pálenou (Tyto alba) 
a sýčka obecného (Athene noctua), zařazené v kategorii silné ohrožený druh, uvedených v § 50 odst. 1 a 2 
zákona, konkrétně ze zákazu škodlivého rušení a odchytu v souvislosti s prováděním praktické ochrany těchto 
druhů.  

Výjimka se povoluje za těchto podmínek: 

1. Veškeré činnosti budou prováděny maximálně šetrně k živočichům a jejich stanovištím. 
2. Na všech lokalitách bude průběžně prováděna inventarizace a fotodokumentace. 
3. K 31. 12. každého roku platnosti výjimky bude zdejšímu správnímu orgánu poskytnuta zpráva o výsledcích 

monitoringu a všech provedených opatřeních. 
4. Výjimka platí na území okresů Břeclav, Brno-venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo. 
5. Výjimka se povoluje na dobu určitou do 31.12.2029. 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 22.11.2019 podala Základní organizace Českého svazu ochránců přírody č. 56/02 Břeclav, se sídlem 
Břetislavova 8, 690 02 Břeclav (IČ 60680768), žádost o prodloužení výjimky sp. zn. S-JMK 127322/20104 ze 
dne 23.01.2015, kterým se žadateli prodlužovala platnost rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 
Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, čj. 00011/PA/2009/AOPK ze dne 08.01.2009, a to do 31.12.2019. 
Rozhodnutím z roku 2009 se ZO ČSOP Břeclav povolovala výjimka ze zákazů u sovy pálené (Tyto alba) a sýčka 
obecného (Athene noctua), konkrétně rušení jednotlivců či jejich odchyt v souvislosti s prováděním praktické 
ochrany těchto druhů na území okresů Břeclav, Brno-venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo.  

Oznámení o zahájení řízení čj. JMK 169901/2019 ze dne 10.12.2019 bylo adresátům doručeno 18.12.2019. 
Žádný zájmový spolek neoznámil svoji účast v řízení, žádný účastník řízení nezaslal k dnešnímu dni k věci 
stanovisko ani nepodal nějaké návrhy.  
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Zdejší správní orgán žádosti vyhovuje. Žadatel je známý jako organizace vysoké odborné úrovně, ochraně sov 
se věnuje řadu let, výsledky svých aktivit přiměřeně propaguje a publikuje. Nikdy se nedostal do rozporu 
s podmínkami ochrany předmětných druhů či jinými ustanoveními zákona.  

Žadatel sám nespecifikuje, do kterého data chce platnost rozhodnutí prodloužit, je tedy jeho platnost 
prodlužována o deset let. Tato doba se vzhledem k dlouhodobé činnosti žadatele jeví přiměřená, poskytuje 
mu právní jistotu nutnou pro případné investice, podávání projektů nebo plánování aktivit, zároveň není příliš 
dlouhá pro reflektování potenciálních změn v přístupu k ochraně předmětných druhů.  

Žadatele upozorňujeme na podmínku 3. výroku, která dosud standardně naplňována nebyla. Považujeme 
však zasílání konkrétních zpráv o výsledcích monitoringu a provedených opatřeních za významnou, protože 
tyto informace jsou důležité z hlediska ochrany hnízdišť a biotopů sovy pálené i sýčka obecného před záměry 
situovanými do intravilánů obcí a především zemědělských objektů, které bývají z hlediska ochrany přírody 
často mylně považovány za bezproblémové.  

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 a 82 správního řádu účastník řízení podat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení 
zůstalo správnímu orgánu.     

        
                                                         

       Ing. František Havíř 
                                       vedoucí odboru  

v z. Ing. Jiří Hájek v. r. 
vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na životní prostředí 
 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

Doručuje se 

a) účastníci řízení 
1. ZO ČSOP č. 56/02 Břeclav, Břetislavova 8, 690 02 Břeclav 
2. Města, městyse a obce okresu Brno-venkov 
3. Města, městyse a obce okresu Břeclav s výjimkou obce Klentnice, 692 01 
4. Města, městyse a obce okresu Hodonín s výjimkou obcí 

- Malá Vrbka, 696 73 
- Nová Lhota, 696 74 
- Radějov, 696 67 
- Suchov, 696 71 

5. Města, městyse a obce okresu Vyškov 
6. Města, městyse a obce okresu Znojmo 

b) na vědomí  
7. ČIŽP, OI Brno, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 
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