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do volné přírody v zajetí odchovaných zvláště chráněných živočichů druhu –
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Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm.
m) a o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správního řádu“)
I. povoluje výjimku
podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. d)
zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., konkrétně škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských
společenství, druhu koroptev polní (Perdix perdix), konkrétně je chovat v zajetí.
Výjimka je povolena Mysliveckému spolku Radětice - Stěžov, IČO: 47067322,
Drsník 14, 262 31 Pečice za předpokladu, že nositel výjimky zajistí dodržení
následujících podmínek:
1.
O chované jedince bude pravidelně pečováno v souladu se zvláštními předpisy,
zejména zákonem č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
tak, aby se zamezilo zbytečným úhynům a šíření chorob.
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2.
Chovaní jedinci budou pořízeni z chovů, kterým byla orgánem ochrany přírody
udělena příslušná výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.
3.

Udělená výjimka platí do 31. 12. 2025.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.
II. uděluje souhlas
podle ust. § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., k vypouštění zvláště chráněných
živočichů druhu koroptev polní (Perdix perdix) do volné přírody v honitbě
Mysliveckého spolku Radětice - Stěžov v k. ú. Milín, Radětice, Stěžov a Drsník.
Souhlas je udělen Mysliveckému spolku Radětice - Stěžov, IČO: 47067322, Drsník
14, 262 31 Pečice za předpokladu, že nositel zajistí dodržení následujících podmínek:
1. Vypouštění jedinci budou v dobrém zdravotním stavu.
2. Nositel výjimky povede evidenci s uvedením počtu, pohlaví a datu vypouštění
koroptví.
3. Udělený souhlas platí do 31. 12. 2025.
Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení Myslivecký spolek
Radětice - Stěžov, IČO: 47067322, Drsník 14, 262 31 Pečice.
Zároveň tímto nositele výjimky upozorňujeme, že v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona
č. 114/1992 Sb. je povinen do 31. 12. každého roku, po dobu platnosti rozhodnutí,
nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky,
zejména kolik jedinců je chováno, a kolik vypuštěno do volné přírody.
Počet živočichů, na které se rozhodnutí vztahuje není možno v tomto okamžiku
stanovit. Závisí na množství, které bude v tom či onom roce zakoupeno s ohledem na
vývoj populace koroptví v honitbě.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 2. 5. 2022 žádost Mysliveckého spolku Radětice - Stěžov,
IČO: 47067322, Drsník 14, 262 31 Pečice ve věci povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu
koroptev polní (Perdix perdix), konkrétně je chovat v zajetí a dále ve věci udělení
souhlasu dle ust. § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., k vypouštění zvláště chráněného
živočicha druhu koroptev polní (Perdix perdix) do volné přírody v honitbě
Mysliveckého spolku Radětice - Stěžov v k. ú. Milín, Radětice, Stěžov a Drsník.
Dopisem ze dne 5. 5. 2022 oznámil krajský úřad všem známým účastníkům řízení a
zapsaným spolkům „Česká společnost ornitologická“, „Přírodovědný spolek Dobříš“ a
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„Sdružení Miláčov, z. s.“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3
správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 a 2
správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádření či
stanoviska po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Do dne vydání tohoto
rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil a také žádný z obeslaných
zapsaných spolků se do řízení nepřihlásil. Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 3
správního řádu (příslušný územně samosprávný celek) je Obec Milín, Radětice a
Pečice.
Koroptev polní (Perdix perdix) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zvláště chráněným živočichem, který je
zařazen do kategorie ohrožený živočich. Na základě této skutečnosti krajský úřad
prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady chovu zvláště chráněných
živočichů v zajetí a jejich vypouštění do volné přírody a shledal, že záměr
Mysliveckého spolku bude mít pozitivní vliv na populaci koroptve polní a na jejich
přežití ve volné přírodě. Ve výroku tohoto rozhodnutí krajský úřad stanovil několik
podmínek, které jsou zaměřeny na zákonný původ chovaných a vypouštěných jedinců
a na podmínky chovu koroptví. Jelikož cílem záměru je navracení zvláště chráněných
živočichů do volné přírody, zastává krajský úřad názor, že povolení předmětné
výjimky je v zájmu ochrany přírody, tedy v zájmu veřejném. Důvodem k povolení
požadované výjimky je pak důvod uvedený v ust. § 56 odst. 2, písm. d) zákona
č. 114/1992 Sb., konkrétně pro účely opětovného osídlení určitého území populací
druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu nezbytného pro
tyto účely. Neexistence jiného uspokojivého řešení je v tomto případě dána tím, že
pokud cílem záměru je navrácení zvláště chráněných živočichů do volné přírody,
neobejde se to bez manipulace s těmito zvláště chráněnými živočichy a jejich chovem
v zajetí. Nicméně nutno podotknout, že ruku v ruce by s tímto měly být prováděny
takové úpravy a zásahy v dotčeném území, kterými bude vytvářeno vhodné prostředí
pro tyto zvláště chráněné živočichy. Bez těchto managementových opatření je úspěch
vypouštění zvláště chráněných zvířat do krajiny zcela minimální. Jelikož cílem
záměru je posílení stávající populace koroptví, nemůže realizace předmětného záměru
negativně ovlivnit stávající stav populace koroptví z hlediska ochrany. Dále
v rozhodnutí krajský úřad zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž
druh zvláště chráněných organismů je v rozhodnutí stanoven. Jejich počet nelze
v současné době stanovit. Obecně lze říci, že se bude jednat o desítky jedinců. K jejich
usmrcování nebude docházet. Důvod pro povolení výjimky je v rozhodnutí uveden.
Podmínky časové a místní, při nichž lze výjimku realizovat nejsou stanoveny, protože
v tomto řízení nejsou odůvodnitelné. Způsob kontrol je daný zákonem č. 114/1992
Sb., který umožňuje orgánům ochrany přírody vykonávat kontrolní činnost na místě
realizace záměru, ze zasílaných zpráv o realizaci činnosti, kontroly chovatelského
zařízení v průběhu platnosti rozhodnutí apod.
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Vzhledem k těmto skutečnostem postupoval krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2,
písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., a povolil výjimku povolena Mysliveckému spolku
Radětice - Stěžov, IČO: 47067322, Drsník 14, 262 31 Pečice podle ust. § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., ve výše uvedené věci pro zvláště chráněné živočichy druhu koroptev polní a dále
udělil souhlas podle ust. § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., k vypouštění zvláště
chráněných živočichů druhu koroptev polní do volné přírody.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:


žádost o povolení výjimky a souhlasu k chovu a vypouštění koroptví do volné
přírody

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho
oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského
úřadu Středočeského kraje.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent

Na doručenku obdrží účastníci řízení:
Myslivecký spolek Radětice - Stěžov, Drsník 14, 262 31 Pečice
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín (DS)
Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 Radětice (DS)
Obec Pečice, Pečice 101, 262 32 Pečice (DS)

