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ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad") jako příslušný  organ  ochrany přírody dle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 
„zákon"), ve smyslu ust. § 50 odst. 2 a § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona rozhodl po provedeném 
řízení, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále 
jen „správní řád") 

takto: 

Panu 
zastoupenému na základě  piné moci 

- se v souladu s ust. § 50 odst. 2 a ust. § 56 odst. 1 a 2 
zákona povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště  chráněných živočichů  
spočívající v zásahu do přirozeného vývoje jedinců  druhu plšík lískový (Muscardinum 
avellanarius), lejsek šedý (Muscicapa striata), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka 
obecná (Lacerta agilis), čmeláci rodu Bombus spp. a otakárek fenyklový (Papilio 
machaon) v souvislosti s realizací záměru vybudování kanalizační a vodovodní přípojky 
a dále oplocení na pozemku p.p.č. 704/3 v k.11. Náchod. 

Výjimka se povoluje za následujících podmínek: 

1. Záměr bude realizován tak, aby nedocházelo k usmrcování a zraňování jedinců  
předmětných druhů. Dojde-li v rámci realizace záměru k uvěznění zvláště  chráněných 
jedinců  v prostoru staveniště  (výkopy apod.) zajistí investor na své náklady neprodleně  
vyzvednutí těchto živočichů  a jejich přenos do bezpečné vzdálenosti od staveniště. 
O této skutečnosti bude bez zbytečného odkladu informován orgán ochrany přírody, 
který výjimku povolil tj. krajský úřad. 
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2. Veškeré stavební materiály, nátěrové hmoty apod. budou připravovány a skladovány 
v dostatečné vzdálenosti od biotopů  zvláště  chráněných druhů. 

3. Záměr bude realizován po předchozí přípravě, kontinuálně  a bez zbytečných průtahů, 
aby byla minimalizována doba eventuálního zásahu do přirozeného vývoje zvláště  
chráněných druhů. 

4. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně, přičemž nejprve bude provedeno 
citlivé sejmutí drnu a po instalaci přípojek, zasypání výkopu a zhutnění zeminy bude 
zajištěno jeho přiklopení do původní polohy. 

Od ů vodn ě ní 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody věcně  a místně  příslušný podle ust. § 77a odst. 5 
písm. h) zákona obdržel dne 18.6.2012 žádost o udělení výjimky ze zákazů  rušit 
a zasahovat do přirozeného vývoje zvláště  chráněných druhů  živočichů  — v souvislosti 
s realizací záměru vybudování oplocení a zároveň  kanalizační a vodovodní přípojky 
na pozemku p.p.č. 704/3 v  k.ú.  Náchod. 
Z předloženého podání doloženého situačními výkresy vyplývá, že výjimka je požadována 
pro realizaci záměru spočívajícího ve vybudování vodovodní a kanalizační přípojky a dále 
pro zhotovení oplocení pozemku p.p.č. 704/3 v  k.ú.  Náchod. Žadatel odůvodňuje potřebu 
oplocení pozemku snahou chránit svůj majetek, neboť  se jedná o jediný neoplocený pozemek 
v okolí, který tak slouží jako odkladiště  odpadů  a je nutné ho opakovaně  sanovat. V případě  
ponechání pozemku bez oplocení a úklidu lze předpokládat postupnou devastaci lokality 
jakožto biotopu zvláště  chráněných druhů. Plot, který je žadatelem navržen, bude zhotoven 
ze zeleného oplastovaného pletiva a zeleně  oplastovaných sloupků. Výška pletiva bude cca 
160 cm a toto bude umístěno cca 10-15 cm nad zemí (t. j. nebude bránit migraci drobných 
živočichů). Sloupky budou od sebe vzdáleny 3m. Vodovodní a kanalizační přípojka bude 
vedena po okraji svažitého pozemku p.p.č. 704/3 v  k.ú.  Náchod a vzhledem k její délce 
a trase vedení, může dojít pouze k náhodnému zásahu do biotopu a přirozeného vývoje 
zvláště  chráněných druhů. Výkopové práce budou realizovány šetrně  a dotčená část pozemku 
bude uvedena do původního stavu. Žadatel předpokládá realizovat svůj záměr v roce 2012. 
Jedinci druhu plšík lískový (Muscardinum avellanarius), lejsek šedý (Muscicapa striata), 
ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis), čmeláci rodu Bombus spp. 
a otakárek fenyklový (Papilio machaon) jsou vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zařazeni mezi zvláště  chráněné živočichy. 
Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě  zasahovat do přirozeného vývoje 
zvláště  chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat 
nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia 
nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet 
za účelem prodeje nebo výměny. Výjimky u zvláště  chráněných druhů  může orgán ochrany 
přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody 
nebo v zájmu ochrany přírody (ust. § 56 odst. 1 zákona). U zvláště  chráněných druhů, které 
jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, 
pokud je dán některý z důvodů  uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona, neexistuje-li jiné 
uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu 
z hlediska ochrany. 
Zahájení správního řízení v dané věci bylo účastníkům řízení oznámeno dne 18. 6. 2012 
pod č.j. 10016/ZP/2012-Kp-3 a současně  byli účastníci upozorněni na možnost podle § 36 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady 
a se způsobem jejich zjištění, popřípadě  uplatnit připomínky a návrhy. Informace o zahájení 
správního řízení byla též prostřednictvím úřední desky krajského úřadu (vyvěšeno: 
26.6.2012; sejmuto: 12.7.2012) sdělena příslušným občanským sdružením, která jsou 
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oprávněna účastnit se správního řízení pokud oznámí svou účast v řízení do osmi dnů  ode dne 
sdělení informace o jeho zahájení. Příslušná občanská sdružení svého oprávnění, 
vyplývajícího z ustanovení § 70 odst. 3 zákona, nevyužila. V průběhu správního řízení 
obdržel krajský úřad dne 9.7.2012 dopinění žádosti ze strany žadatele, ve kterém zdůraznil, 
že je srozuměn se skutečností, že výkopové práce na pozemku p.č. 704/3 v k.11. Náchod budou 
prováděny ručně  a šetrným způsobem s cílem minimalizovat rušení živočichů. 
Krajský úřad na základě  výše uvedených podkladů  dospěl k názoru, že vzhledem k charakteru 
záměru a druhům živočichů, kteří byli na pozemku p.p.č. 704/3 v  k.ú.  Náchod determinováni, 
nebude ovlivnění jedinců  a jejich biotopů  záměrem nikterak fatální. Krajský úřad je zároveň  
obeznámen se situací na předmětném pozemku a konstatuje, že bez zajištění pozemku 
oplocením, nelze skutečně  reálně  vyloučit zánik biotopů  zvláště  chráněných druhů, neboť  
v současnosti dochází již na parcele p.č. 704/3 v  k.ú.  Náchod k jejímu opakovanému 
nekontrolovanému znečišťování nelegálním odpadem ze strany okolních obyvatel. Případný 
zánik vhodných biotopů  zvláště  chráněných druhů  není v zájmu ochrany přírody ani v zájmu 
veřejném ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona. Z důvodu zajištění ochrany citovaných druhů  
krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno výroku rozhodnutí. Pro zabezpečení šetrného 
a kontrolovatelného přístupu byly stanoveny podmínky rozhodnutí, které minimalizují 
negativní dopady zásahu do přirozeného vývoje předmětných zvláště  chráněných druhů  
a zajistí zachování místních populací v příznivém stavu z hlediska ochrany. 

Poučení o opravném prostředku 
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě  do 15 dnů  ode dne jeho 
doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 
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Na vědomí: 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, odd. ochrany 
přírody, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
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