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R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil žádost společnosti HAVOS s.r.o., 
se sídlem Kateřinská 495, Stráž nad Nisou, IČ 25046110 (dále jen žadatel), o povolení výjimky 
z ochranných podmínek ohrožených druhů živočichů dle § 56 zákona. Konkrétně se jedná 
o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha 
v kategorii ohrožených a silně ohrožených dle příl.č.III vyhl. č. 395/1992 Sb., a to pro ropuchu 
obecnou (Bufo bufo), zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), čmeláka (Bombus sp.), ještěrku 
živorodou (Lacerta vivipara), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného 
(Maculinea teleius), pro realizaci stavby „Výrobní a skladovací hala“ v Doubí – Liberec 23, na 
p.p.č.496/8, 862/34, 862/14 v k.ú.Doubí u Liberce.  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny (dále jen krajský úřad), podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. c) zákona 

uděluje

žadateli výjimku z ochranných podmínek uvedených v § 50 odst. 2 zákona pro zvláště chráněné 
živočichy v kategorii ohrožených a silně ohrožených dle příl. č .III vyhl. č. 395/1992 Sb., a to pro 
ropuchu obecnou (Bufo bufo), zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), čmeláka (Bombus sp.),
ještěrku živorodou (Lacerta vivipara), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska 
očkovaného (Maculinea teleius) pro realizaci stavby „Výrobní a skladovací hala“ v Doubí – Liberec 
23, na p.p.č.496/8, 862/34, 862/14 v k.ú.Doubí u Liberce, v rozsahu dle vydaného stavebního 
povolení ze dne 3. 6. 2014, č.j. SURR/7130/000241/13-So  CJ MML 109658/14.

Výjimka se uděluje  za následujících podmínek:

1. Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace „Výrobní a skladovací hala 
Liberec 23 – Doubí, p.p.č. 796/8“, zpracovatel REPOS.LBC, s.r.o., 01/2008, zak. č. 200712, 
a dle nově zpracovaného projektu sadových úprav 2b, zprac. 01/2012.

2. Východní část pozemku č. 796/8 v k.ú. Doubí, kde je nepřípustná stavební činnost a 
nebudou zde prováděny žádné sadové úpravy, lze obhospodařovat sekáním, a to 
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v termínech -1. seč nejpozději do 1. 6. běžného roku, 2. seč nejdříve od 1. 9. běžného roku. 
Sekání je nutné provádět vždy mozaikovitě (tj. v pruzích, šachovnicově apod.), neposečené 
plochy jsou sečeny při následující seči. Důvodem je zachování stávajícího stavu porostu 
v této části pozemku a umožnění vývoje a poskytnutí potravních příležitostí zvláště 
chráněnému hmyzu na lokalitě.

3. Zemní práce lze realizovat pouze v době od 1. 9. do 1. 3. běžného roku, tj. mimo období 
hlavního výskytu ropuchy a dalších obojživelníků a plazů na lokalitě. Při realizaci prací 
budou pak v max. míře respektováni jedinci ropuchy i dalších obojživelníků či plazů, kteří 
se v pracovním prostoru vyskytnout, resp. žadatel zajistí jejich šetrné odchycení a přemístění 
mimo pracovní prostor, nejlépe do prostoru za oplocení u vodní plochy.

4. Případné deponie skryté zeminy, zařízení staveniště či další technické zázemí stavby je 
možné umístit jen do míst budoucích parkovacích ploch či ploch jinak dotčených výstavbou, 
tj. nelze je zřizovat v centrální části a podél celé jihovýchodní až jižní strany pozemku č. 
796/8 (část podél bezejmenné vodoteče a vodní plochy).

5. Prostor staveniště z jihovýchodní, jižní a jihozápadní strany bude po celou dobu provádění 
stavebních prací oplocen dočasnou bariérou zamezující vstupu obojživelníků a plazů do 
tohoto prostoru. Bariéra musí být po celou dobu udržována funkční, poškozené úseky je 
třeba okamžitě opravit. Instalaci bariéry a její údržbu by měla provést odborně způsobilá 
osoba se zkušenostmi z podobných akcí. Detaily k instalaci bariéry je možno konzultovat 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, stř. Liberec (dále jen AOPK).

6. Výjimka má platnost po celou dobu výstavby záměru.
                                       
                                      
Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: 
HAVOS s.r.o., se sídlem Nad Kolejemi 786, 460 01 Liberec  IČ 25046110

O d ů v o d n ě n í

Řízení bylo zahájeno dnem 2. 3. 2015 podáním žádosti žadatele o povolení výjimky z ochranných 
podmínek ohrožených druhů živočichů dle § 56 zákona. Konkrétně se jednalo o povolení výjimky 
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii ohrožených  a 
silně ohrožených dle příl.č.III vyhl.č.395/1992 Sb., a to pro ropuchu obecnou (Bufo bufo), 
zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), čmeláka (Bombus sp.), ješterku živorodou (Lacerta 
vivipara), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea 
teleius) pro realizaci stavby „Výrobní a skladovací hala“ v Doubí – Liberec 23, na p.p.č.496/8, 
862/34, 862/14 v k.ú.Doubí u Liberce.  Na stavbu haly bylo vydáno stavební povolení dne 3. 6. 
2014, č.j. SURR/7130/000241/13-So  CJ MML 109658/14.

Uvedené druhy  se na dotčených pozemcích vyskytují dle „ Přírodovědeckého průzkumu lokality 
p.č.796/8 v k.ú.Doubí u Liberce“, zpracovatel Mimoň, červenec 2011,  a dle  
biologického hodnocení stavby výrobní haly, zpracovatel  září 2012 (oba 
posudky má krajský řad k dispozici). Pro danou stavbu byla v minulosti již výjimka, v daném 
rozsahu a za daných podmínek udělena, platnost však vypršela k datu 31. 12. 2014. Protože stavba 
nebyla ještě zrealizována a podmínky výjimky se vztahovaly i na fázi provádění stavby, je nutné 
vydat pro stavbu novou výjimku.
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Zvláště chránění živočichové jsou dle § 50 odst. 1 zákona chráněni ve všech svých vývojových 
stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Podle § 50 odst. 2 
zákona je pak 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 přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Výjimku z těchto zákazů 
je pak možné povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 
přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.

Uvedená lokalita, přesněji p.p.č. 796/8, se rozkládá v rozvolněné zástavbě mezi ulicí Průmyslovou a 
rohem ulic Kubelíkova a Volná. Je ze všech stran oplocená, při jižní a jihovýchodní straně, 
za oplocením, teče bezejmenná vodoteč, která se níže vlévá do Slunného potoka. Pozemek lze 
charakterizovat jako louku, kde se sušší partie střídají s vlhčími částmi při okraji lokality.
Na pozemku neroste žádná vysoká zeleň, souvislé porosty se vyskytují na hraně pozemku podél 
ulice Průmyslová, a dále za oplocením při západní straně pozemku a podél vodoteče. Výskyt 
obojživelníků na lokalitě je pak dán především existencí tůně, která leží na bezejmenném toku na 
sousedním pozemku a porostem podél této vodoteče. Tato vodní plocha ani vodoteč a porosty podél 
nebude realizací stavby nijak dotčena a lze tak předpokládat, že populace ropuchy obecné nebude
realizací záměru významně dotčena. Současně zůstane zcela bez zásahu koryto bezejmenné 
vodoteče, takže lze předpokládat, že ke změně vlhkostních podmínek v okolí toku realizací stavby 
nedojde. Zde je třeba uvést, že pozemek se k jihu- směrem k toku- mírně svažuje a stavba haly je 
situována při severní hranici pozemku. Lze proto předpokládat, že její samotná výstavba do vodních 
poměrů ve spodní – jižní a jihovýchodní části pozemku, zásadně nezasáhne. 

Ohrožené druhy bezobratlých, tj. zlatohlávek a čmelák, byly nalezeny na kvetoucích bylinách 
během léta. Hnízda čmeláků pak nalezeny na lokalitě nebyly (viz biologické hodnocení). Jedná se 
o druhy v našem regionu běžné, tj. nejde o nijak významný nález a veřejný zájem ochrany přírody 
na jejich ochraně je zde velmi malý. Navíc část lokality zůstane zachována a tím zůstane zachována 
i potravní nabídka pro oba druhy hmyzu. 

Ještěrka živorodá se pak, dle biologického hodnocení, na lokalitě vyskytuje jen vzácně, tj. nejde o 
její významný biotop a jeho částečným dotčením tak nebude nijak zasažena populace ještěrky 
živorodé v daném území.

Na pozemku je populace krvavce totenu, na němž bylo pozorováno v letech 2011-2012 několik 
málo jedinců obou modrásků (v roce 2012 dle biologického hodnocení pouze 1 exemplář modráska 
bahenního).

Krajský úřad zkoumal, jaký vliv na jednotlivé druhy chráněných živočichů bude realizace záměru 
mít, a to jak v průběhu samotné stavby, tak i následným využitím lokality pro bydlení. Zde přitom 
vycházel z vlastní znalosti lokality a navazujícího okolí a z biologického hodnocení záměru. 

Ještěrka živorodá – silně ohrožený druh
Podle biologického hodnocení se v zájmovém území vyskytuje vzácně, pozorovány byly pouze dva 
exempláře. Z toho lze dovodit, že pozemek není zásadním biotopem pro daný druh, neslouží 
k jejímu rozmnožování a vzhledem k absenci vhodných úkrytů lze vyloučit i významné zimování. 
Pozemek, vzhledem k nálezu množství hmyzu, tak zřejmě využívá jako zdroj potravy, což bude 
možné i po realizaci záměru. Přímé ohrožení jedinců pak bude zcela vyloučeno vhodným 
načasováním zemních prací, realizací bariér i tím, že práce nebudou prováděny na celé ploše 
pozemku (možnost úniku). Krajský úřad tak dospěl k závěru, že realizací záměru i jeho následným 



KULK 29701/2015

4

užíváním nedojde k žádnému škodlivému zásahu do přirozeného vývoje ještěrky živorodé 
na lokalitě.

Ropucha obecná – ohrožený druh
Ropucha se na záměrem dotčených pozemcích vyskytuje v omezeném počtu a na lokalitě 
nedochází k jejímu rozmnožování (není zde vhodná vodní plocha). Lokalita tak není zásadním 
biotopem pro tento druh. Přímé ovlivnění jedinců ropuchy, tj. usmrcování jedinců v průběhu 
zemních prací, je možné zcela vyloučit či zásadně minimalizovat vhodným načasováním terénních 
prací a následným zamezením přístupu ropuchy do prostoru stavby. Lze tedy konstatovat, že 
ropucha je hojným a běžně se vyskytujícím druhem žáby v dané oblasti a není nijak úzce vázána na 
stavbou dotčené pozemky. Ropucha z lokality nevymizí, bude se i nadále vyskytovat na pozemcích 
sousedících s vodní plochou. Krajský úřad tak dospěl k závěru, že realizací záměru i jeho 
následným užíváním nedojde k zásadnímu škodlivému zásahu do přirozeného vývoje ropuchy 
obecné na lokalitě.

Zlatohlávek tmavý a čmelák – ohrožené druhy
Zlatohlávek a čmelák byly nalezeny na kvetoucích bylinách během léta. Hnízda čmeláků pak 
nalezeny na lokalitě nebyly. Jedná se o druhy v našem regionu běžné, tj. nejde o nijak významný 
nález a veřejný zájem ochrany přírody na jejich ochraně je zde velmi malý. Navíc část lokality 
zůstane beze změn a tím zůstane zachována potravní nabídka pro oba druhy hmyzu. Vhodnou 
údržbou části pozemku (viz podmínka č. 2) pak bude  biotop s kvetoucími bylinami částečně 
zachován, tj. zůstanou zde i po realizaci záměru vhodné životní podmínky pro oba druhy hmyzu. 
Krajský úřad tak dospěl k závěru, že realizací záměru i jeho následným užíváním nedojde 
k zásadnímu škodlivému zásahu do přirozeného vývoje obou druhů hmyzu na lokalitě.

Modrásek bahenní a modrásek očkovaný – silně ohrožené druhy
V případě modráska bahenního a modráska očkovaného pak z projektové dokumentace záměru a 
z biologického hodnocení zpracovatele vyplývá, že stavebními pracemi by 
nemělo docházet k usmrcování nebo zraňování jedinců obou druhů modrásků – a také že se 
předejde řadě dalších možných negativních zásahů (například rušení, apod.) vůči modráskům i vůči 
jiným zvláště chráněným druhům, které se v předmětné lokalitě vyskytují nebo by se vyskytovat 
mohly. Jediným nepříznivým zásahem, ke kterému vůči oběma druhům modrásků v souvislosti s 
realizací záměru prokazatelně dojde, je zásah do jejich biotopu, respektive do jejich přirozeného
vývoje. Absence hojnějšího výskytu modrásků může být, dle biologického hodnocení 
způsobena buď velikostí lokality, která je malá k udržení životaschopné populace, nebo absencí 
další početnější populace v přiměřené vzdálenosti, ze které by mohli jednotliví motýli rekolonizovat 
předmětnou lokalitu. Obě varianty však vylučují dlouhodobou prosperitu lokality a její význam 
pro populaci modrásků v území. Možné nepříznivé dopady změny jsou tak minimalizovány
sníženou kvalitou biotopu, dostatkem často kvalitnějších biotopů v širším okolí a značnou 
vzdáleností větších populací, která neumožňuje přímou rekolonizaci předmětné lokality. Všechny 
tyto faktory velmi výrazně omezují zájem ochrany přírody, jelikož možnost znovuosídlení plochy 
modrásky se v jejich světle jeví pouze jako teoretická. 

Jako důležité pro udělení výjimky lze považovat to, že biotop realizací záměru nezanikne zcela, 
nýbrž bude zčásti zachován a i nadále bude moci být využíván alespoň jako příležitostný zdroj 
potravy náhodně zalétávajících jedinců. Samozřejmým předpokladem je přitom stanovení
závazných požadavků na termín a způsob sekání nezastavěné a nezpevněné plochy (viz podmínka č. 
2).
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Je proto zřejmé, že zamýšlený zásah do biotopu, případné ničení modrásky užívaných sídel a 
případné ničení jejich vývojových stádií, negativně neovlivní dosažení příznivého stavu druhů 
modráska bahenního a modráska očkovaného z hlediska jejich ochrany. Rovněž je patrné, že 
neexistuje jiné uspokojivé řešení – z hlediska možností přežití stabilní populace modrásků v lokalitě 
není uspokojivé řešení žádné, a to včetně zachování stávajícího stavu. Zamýšlené řešení zachová 
lokalitu alespoň jako zdroj příležitostné potravy modrásků.

Krajský úřad dále zkoumal, zda je dán některý z důvodů podle ust. § 56 odst. 2 zákona, přičemž 
zcela jednoznačně vyloučilo všechny důvody kromě těch podle ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona, 
které připouští udělení výjimky mimo jiné z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, 
včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru. Kromě veřejného zájmu ochrany přírody je 
proto nutné zohlednit též další přítomný veřejný zájem, a to veřejný zájmem na umisťování výroby
do relativně ucelených (průmyslových) zón na okraji zástaveb pro bydlení. Jak je zřejmé z výše 
uvedeného, zájem na ochraně přírody je v tomto případě jednak značně omezený a jednak jen 
okrajově dotčený. Na druhé straně veřejný zájem na umisťování výroby do relativně ucelených 
(průmyslových) zón na okraji zástaveb pro bydlení je záměrem ve velké míře naplněn, což vyplývá 
z polohy předmětného pozemku. Kromě soukromých zájmů investorů (snadná výstavba) je v něm 
ve velké míře obsažen veřejný zájem na ochraně zdraví (emise, hluk a světelné znečištění v 
souvislosti s výrobou, emise, hluk a bezpečnost v souvislosti s dopravou). Krajský úřad proto 
shledal, že je zde dán důvod pro povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona ze zákazu 
zasahovat do přirozeného vývoje modráska bahenního a modráska očkovaného, k ničení modrásky 
užívaných sídel a k ničení vývojových stádií modrásků, neboť v daném případě jsou dány naléhavé 
důvody převažujícího veřejného zájmu – tímto převažujícím veřejným zájmem je veřejný zájem na 
umisťování výroby do relativně ucelených (průmyslových) zón na okraji zástaveb pro bydlení.
Tento veřejný zájem, převažující nad zájmem ochrany přírody na zachování pozemku 
v nedotčeném stavu, pak lze uplatnit i u ostatních zvláště chráněných druhů, pro které je výjimka 
udělována.

K podmínkám výjimky:
Podmínky směřují k zabránění usmrcování či zraňování jedinců všech chráněných druhů živočichů, 
kteří se na lokalitě vyskytují. Současně by měly minimalizovat negativní vliv realizace záměru na
populace těchto druhů v době faktického provádění jednotlivých staveb záměru i při následném 
provozu celého areálu. Přípustná údržba části pozemku, který nebude záměrem dotčen, pak umožní
zachování populace chráněného hmyzu na lokalitě. Doba platnosti pak byla stanovena bez omezení, 
resp. po dobu trvání výstavby haly, neboť je třeba podmínky výjimky dodržovat po celou dobu 
výstavby a není jasný termín jejího ukončení.

Krajský úřad zvažoval, zda je naplněno ustanovení zákona, že výjimku dle § 56 je možné udělit 
pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody. Na základě všech 
dostupných informací a podkladů dospěl krajský úřad k závěru, že zde není odůvodněný zájem 
ochrany přírody na zachování celého pozemku bez zástavby. Veřejný zájem na ochraně uvedených 
druhů na dané lokalitě je zcela zanedbatelný a lze proto upřednostnit zájem žadatele na využití 
daného pozemku v souladu s platným územním plánem města Liberec Splněním podmínek pak 
bude výrazně eliminovat rušivý vliv realizace záměru i jeho provozu na jedince zvláště chráněných 
druhů živočichů a současně nedojde zcela ke zničení jejich biotopů v daném území. Proto lze 
předložený záměr považovat, z hlediska ochrany přírody a krajiny, za akceptovatelný, a výjimku dle 
§ 56 zákona pro jeho realizaci udělit.

Na základě výše uvedeného krajský úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
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Účastníci řízení správního řízení dle § 27 správního řádu:
HAVOS s.r.o., se sídlem Kateřinská 495, Stráž nad Nisou  IČ 25046110
Statutární město Liberec

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83 správního řádu podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho 
oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR. Podání je nutno učinit prostřednictvím Krajského 
úřadu Libereckého kraje. 

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství




