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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 v platném znění a ve smyslu ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), a podle příslušných 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení 

o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, vedeném 

na základě žádosti podané a. s. IMPERA ŽSD se sídlem Hlinky 114, 603 00 Brno, IČ 28298195  (dále 

jen žadatel)  dne 30.5.2012 takto:  

Podle ust. § 56 odst. 1 a ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona se 

p o v o l u j e  

a. s. IMPERA ŽSD se sídlem Hlinky 114, 603 00 Brno, IČ 28298195, 

výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany (§ 50 odst. 2), a to konkrétně rušení, odchyt, 

přemisťování a opětné vypouštění jedinců druhů kudlanka nábožná (Mantis religiosa), zlatohlávek 

huňatý (Tropinota hirta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš 

křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), krutihlav obecný (Jynx torquilla), 

strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), čmelák (Bombus sp.), otakárek fenyklový (Papilio 

machaon), otakárek ovocný (Iphiclides polidorius), ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný 

(Lanius collurio) a žluva hajní (Oriolus oriolus) v blíže nespecifikovaných počtech v souvislosti 

s realizací výstavby části obytného souboru Sadová za předpokladu splnění těchto podmínek:   

1. Zemní práce a terénní úpravy budou prováděny přednostně v době mimo období hlavní 

aktivity a rozmnožování předmětných druhů, tedy v období říjen až březen, nejpozději 

však do 31.12.2016. 

2. V dostatečném předstihu před započetím zemních prací zajistí investor provedení 

terénního šetření odborným pracovníkem AOPK ČR nebo jinou odborně způsobilou 

osobou, která zjistí aktuální stav populací předmětných druhů v obvodu staveniště. 

3. Bude-li při terénním šetření zjištěno, že stavební a zemní práce by mohly fatálním 

způsobem ovlivnit stav populací předmětných druhů v dotčené lokalitě, bude zajištěn 

záchranný transfer zjištěných jedinců na jinou vhodnou lokalitu mimo obvod staveniště. 

Transfer (odchyt a přemístění) bude proveden odborně způsobilou osobou určenou ve 

spolupráci s AOPK. 
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4. Žadatel je povinen se zdržet provádění zemních a stavebních prací až do ukončení 

transferu.   

5. Po celou dobu provádění prací zajistí žadatel odborný dohled, který v případě, že budou 

na staveništi nalezeni jedinci předmětných druhů, zajistí jejích přemístění do jiné vhodné 

lokality mimo obvod staveniště.  

6. Po uplynutí doby uvedené v bodu 1. pozbývá výjimka platnosti.  

7. Žadatel umožní příslušným orgánům státní správy ochrany přírody (ČIŽP, OŽP KrÚ JMK) 

provedení kontrol průběhu prací. 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů 

podal a. s. IMPERA ŽSD se sídlem Hlinky 114, 603 00 Brno, IČ 28298195. Povolení výjimky bylo 

požadováno pro blíže neurčený počet jedinců druhů kudlanka nábožná (Mantis religiosa), 

zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta 

agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), krutihlav obecný (Jynx 

torquilla), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), čmelák (Bombus sp.), otakárek fenyklový 

(Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides polidorius), ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio) a žluva hajní (Oriolus oriolus), a to konkrétně pro rušení jedinců a míst 

pobytu v souvislosti s výstavbou části obytného souboru Sadová v lokalitě, která je platným 

územním plánem statutárního města Brna určena k zástavbě. Lokalita pro plánovanou výstavbu se 

nachází v městské části Královo Pole, v k. ú. Sadová, bývalá zahrádkářská kolonie poblíž ulice 

Kociánka.  

Žádost vycházela z biologického hodnocení zpracovaného AQ-Service, s. r. o., se sídlem Malešovice 

105, RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc. Z biologického hodnocení vyplývá, že v posuzované lokalitě byl 

pozorován 1 druh z kategorie „kriticky ohrožený“,  11 druhů živočichů zařazených do kategorie 

„silně ohrožený“ a 17 druhů zařazených do kategorie „ohrožený“, z nichž u čtrnácti, kteří mohou 

být zásahem škodlivě dotčeni v přirozeném vývoji, bylo autorem doporučeno požádat o povolení 

výjimky, přičemž však toto biologické hodnocení blíže nespecifikovalo, jaké škodlivé zásahy do 

jejich přirozeného vývoje mohou při realizaci záměru nastat. Z biologického hodnocení totiž není 

zřejmé, zda v prověřované lokalitě uvedené druhy mají svá sídla, zda je součástí jejich potravního 

areálu, vedou tudy jejich migrační trasy nebo se v lokalitě vyskytují příležitostně v závislosti na 

momentálních klimatických a pěstebních podmínkách.   

Žadatel následně ještě před oznámením řízení jiným potenciálním účastníkům svou žádost doplnil 

ve smyslu konkretizace škodlivé činnosti na rušení jedinců a sídel a upřesněním veřejného zájmu, 

který má být konzumací výjimky uspokojen. Tento veřejný zájem žadatel shledává v tom, že bude 

naplněno zadání dané platným územním plánem statutárního města Brna, kterým je předmětná 

lokalita určena k zástavbě obytným souborem sloužícím k uspokojení potřeby bydlení občanů.  

Se zahájením řízení byl seznámen další účastník řízení, a to statutární město Brno se sídlem 

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno. Tento účastník se v daném termínu k předložené žádosti 

nevyjádřil, správní orgán má tudíž za to, že k předmětné žádosti nemá připomínek.  
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Dále byla se zahájením řízení seznámena občanská sdružení, která projevila zájem o informování o 

zahajovaných správních řízeních ve věcech ochrany přírody, a to NESEHNUTÍ, Tř. kpt. Jaroše 18, 

602 00 Brno, Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické, Lidická 25/27, 602 00 Brno a 

Voda z Tetčic, Hybešova 178, 664 17 Tetčice.  V daném termínu se žádné z těchto občanských 

sdružení k účasti v řízení nepřihlásilo a nemají tedy postavení účastníka řízení. 

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa), zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), skokan štíhlý (Rana 

dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká 

(Coronella austriaca), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), 

čmelák (Bombus sp.), otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides 

polidorius), ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a žluva hajní (Oriolus 

oriolus) jsou zvláště chráněnými druhy živočichů podle ust. § 48 zákona, a to v různých kategoriiích 

ohrožení. Zároveň se v případě druhů skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta 

agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud jižní 

(Dendrocopos syriacus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a žluva hajní (Oriolus oriolus) jedná o druhy, 

které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Ke škodlivým zásahům do 

jejich přirozeného vývoje je nutné, aby si žadatel opatřil výjimku z ochranných podmínek 

stanovených v § 50 zákona, přičemž pro druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva 

Evropských společenství, je nutno naplnit pro povolení výjimky podmínky dané ust. § 56 odst. 2.   

Předmětnými jedinci je blíže nespecifikovaný počet jedinců výše uvedených druhů živočichů a 

škodlivý zásah do jejich přirozeného vývoje shledává žadatel v tom, že v průběhu příprav a 

samotné výstavby obytného souboru budou jedinci těchto druhů rušeni a budou vyrušována i 

jejich místa pobytu.   

Veřejný zájem, pro jehož uspokojení má být výjimka vydána, shledává žadatel v naplnění zadání 

daného platným územním plánem statutárního města Brna, kterým je lokalita „Na Výsluní“ určena 

k zástavbě obytným souborem sloužícím k uspokojení potřeby bydlení občanů. Tento veřejný 

zájem, vyjádřený schválením územního plánu, není možno naplnit jiným uspokojivým řešením než 

realizací výstavby podle schváleného územního plánu. Orgány ochrany přírody při vytváření 

územně plánovací dokumentace spolupracovaly se zpracovateli a již ve fázi zpracování lokalitu 

vyhodnotily jako takovou, jejíž zastavění závažným způsobem neovlivní stav populací volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, a proto k jejímu zařazení mezi zastavitelné plochy neměly 

připomínek. 

Je tím naplněna podmínka ust. § 56 odst. 2 písm. c), tedy udělení výjimky z jiných naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru.  

Zjištěný výskyt předmětných živočichů vyžaduje specifický přístup k realizaci žadatelova záměru, 

protože citlivým způsobem provádění a volbou vhodných termínů provádění prací je možno dopad 

zásahu na zjištěné předmětné druhy minimalizovat.  

Z toho důvodu správní orgán stanovil podmínku provádění prací mimo období hlavní aktivity, 

rozmnožování a odchovu mláďat. Možné střety u většiny druhů, zejména ptáků, a negativní 

ovlivnění jejich přirozeného vývoje se tím prakticky eliminují. Zároveň správní orgán omezil 
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platnost povolené výjimky na dobu nejdéle do 31.12.2016, což je dostatečně dlouhá doba, během 

níž je možno výstavbu v dané lokalitě realizovat.  

Zároveň je možné, že jedinci předmětných druhů, kteří danou lokalitu zahrnují do svého 

potravního areálu, budou mít tendenci k jejímu využívání i v době výstavby. Mohlo by tak docházet 

k nežádoucímu neúmyslnému zraňování nebo dokonce usmrcování takových jedinců. Proto 

správní orgán stanovil podmínku odborného dozoru v průběhu výstavby, který zajistí odborný 

odchyt a transfer takovýchto jedinců. 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku 

tohoto rozhodnutí.  

P o u č e n í  o  o d v o l á n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze 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. 3/5, 601 82 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. 

    

 
 

Ing. Bc. Anna Hubáčková v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Zdenka Štouračová 

Rozdělovník: 

1. IMPERA ŽSD a. s., Hlinky 114, 603 00 Brno (DS)  

2. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  (DS) 

 

Na vědomí: 

3. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 
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708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 579 stouracova.zdenka@kr-

jihomoravsky.cz  
www.kr-jihomoravsky.cz  
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