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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) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), posoudil žádost 

Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, který 

zastupuje na základě plné moci ze dne 1. 6. 2017  

Havlíčkova 3996/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Havlíčkova 3996/12, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen žadatel), jako investory 

stavby rodinného domu na ppč. 664/25 v k.ú. Kokonín, o povolení výjimky ze základních 

ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii silně ohrožených dle přílohy 

č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen vyhláška), pro čolka horského (Triturus alpestris). Povolení výjimky je 

požadováno pro záměr stavby rodinného domu na ppč. 664/25 v k.ú. Kokonín dle projektové 

dokumentace, zpracované pod č. zakázky 2017 – 003 v červenci 

2017. Žadatel je vlastníkem výše uvedeného pozemku, na němž je evidován výskyt čolka horského.      

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

ochrany přírody podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. c) zákona  

 

povoluje  žadateli  výjimku 

 

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha dle přílohy č. III vyhlášky 

v kategorii silně ohrožených pro čolka horského (Triturus alpestris), uvedených v § 50 odst. 2 

zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, rušit je či poškozovat 

či přemisťovat jimi užívaná sídla. 

  

Výjimka je povolena pro záměr stavby rodinného domu na ppč. 664/25 v k.ú. Kokonín dle 

projektové dokumentace, zpracované  pod č. zakázky 2017 – 003 

v červenci 2017.  

 

Výjimka se pro výše uvedený záměr povoluje při splnění následujících podmínek: 

1) Terénní úpravy pozemku č. 664/25 v k.ú. Kokonín proběhnou v termínu do 31. 3. 2018 
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2) Nejprve bude vybudováno nové jezírko, následně dojde k prolovení původní tůně a přenosu 

všech odchycených či nalezených jedinců čolka horského včetně jeho larev, teprve potom 

může dojít k zasypání stávající tůně.  

3) Prolovení původní tůně a transfer odlovených čolků do nového jezírka bude proveden 

osobou odborně způsobilou, která je držitelem výjimky pro manipulaci se zvláště 

chráněnými druhy obojživelníků. Seznam takových osob je k dispozici na Krajském úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 

4) Jezírko bude realizováno tak, aby alespoň na jedné straně byl břeh a dno s mírným spádem 

a bylo tak umožněn výskyt a rozmnožování obojživelníků. Do jezírka nebudou vysazovány 

ryby.   

5) Do nově vybudovaného jezírka je možno zaústit dešťové vody ze střechy domu jen 

v případě, že krytina střechy domu bude realizována z materiálu, který negativně neovlivní 

jakost vody v jezírku. V opačném případě je třeba dešťové vody ze střechy domu řešit 

samostatným vsakováním nebo odvedením mimo nově vybudované jezírko.    

6) Výjimka má platnost do 31. 3. 2018.    

 

 

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je:  

- Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec 

nad Nisou, který zastupuje na základě plné moci ze dne 1. 6. 2017 

Havlíčkova 3996/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Havlíčkova 3996/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 

– žadatel  

 

O d ů v o d n ě n í  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), 

obdržel dne 18. 104. 2017 žádost žadatele o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany 

zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii silně ohrožených dle vyhlášky pro čolka horského 

(Triturus alpestris), konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, rušit je či 

poškozovat či přemisťovat jimi užívaná sídla. Povolení výjimky je požadováno pro záměr výstavby 

rodinného domu v Jablonci n.N., ulice  konkrétně na ppč. 664/25 v k.ú. Kokonín dle 

projektové dokumentace, zpracované pod č. zakázky 2017 – 003 

v červenci 2017. Vlastníkem ppč. 664/25 v k.ú. Kokonín je žadatel.    

 

K žádosti byly doloženy tyto dokumenty: 

- Koordinační situace – novostavba RD na pozemku p.č. 664/25, k.ú. Kokonín (Jablonec n.N.) 

- Plná moc ze dne 1. 6. 2017 

 

Krajský úřad dopisem ze dne 23. 10. 2017 oznámil zahájení správního řízení o udělení výjimky 

známým účastníkům řízení a zároveň stanovil lhůtu, ve které se tito účastníci správního řízení 

mohou k věci vyjádřit. V rámci této lhůty Krajský úřad neobdržel žádné vyjádření či podněty. 

Zároveň byla v souladu s § 70 zákona informována občanská sdružení a nevládní organizace. 

K řízení se žádná nevládní organizace ani občanská sdružení nepřihlásilo. 

 

Zvláště chráněný druh živočicha (dále jen ZCHD), pro který je povolována výjimka, je na pozemku 

č. 664/25 v k.ú. Kokonín evidován. Konkrétně se na tomto pozemku v jeho levé části (při hranici 

s ppč. 664/24 v k.ú. Kokonín) nachází tůň, v které je evidován výskyt čolka horského. Dle 

předložené žádosti je tato tůň ve střetu s umístěním rodinného domu. V rámci výstavby rodinného 
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domu je počítáno s umístěním nového jezírka – retenční nádrže, která plně nahradí stávající tůň. Dle 

žádosti bude nové jezírko koncipováno tak, aby vyhovovalo požadavkům obojživelníků (pozvolné 

vysvahování břehů, umístění kamenů různých velikostí ve formě skalky, oplocení bez podezdívky 

pro umožnění migrace obojživelníků atp.).  

 

V § 50 zákona jsou stanoveny základní ochranné podmínky ZCHD. Povolení výjimky je nutné pro 

škodlivé zasahování do přirozeného vývoje, jejich rušení a poškozování či přemisťování jimi 

užívaných sídel.  

 

V § 56 odst. 1 zákona je stanoveno, že výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 

povoluje orgán ochrany přírody v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 

přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. Dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona je stanoveno, že výjimku 

z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů lze udělit z jiných naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů 

s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. 

 

Realizací záměru dojde k zasypání stávající tůně na ppč. 664/25 v k.ú. Kokonín, která je 

evidovaným biotopem čolka horského. Zároveň ale dojde k vybudování nového jezírka, které by 

mělo tento biotop plně nahradit.   

 

Veřejný zájem přeloženého záměru výstavby rodinného domu lze spatřovat zejména v potřebě 

rozvoje ploch pro bydlení, dále v souladu s platným územním plánem. Předmětné území (ulice 

Krkonošská, Malinová, Jahodová, Přímá atd.) je vyhledávaným územím, ve kterém dochází 

v poslední době (cca posledních 5 let) k individuální výstavbě rodinných domů. Na okolních 

parcelách jsou v současné době postaveny novostavby rodinných domů. Parcela č. 664/25 je jednou 

z posledních parcel v ulici  na kterou lze podle platného územního plánu umístit výstavbu 

rodinného domu. Veřejný zájem lze proto spatřovat jednak v tom, že lidé mají prokazatelně zájem 

o rodinné bydlení v tomto území, které má dobrou dostupnost služeb a zároveň se jedná o bydlení 

v hezkém prostředí a v kontaktu s přírodou. Vhodnost spočívá i v tom, záměr navazuje a doplňuje 

stávající zástavbu v území. S potřebou ploch pro bydlení neoddělitelně souvisí i soulad záměru 

s platným územním plánem. Výstavba je v souladu s platným územním plánem, který byl schválen 

v květnu letošního roku (plocha BP2.173 – bydlením příměstské). I dle předchozího územního 

plánu byla parcela č. 664/25 v k.ú. Kokonín zařazena do funkčních ploch B1 – plochy pro rodinné 

domy městského typu. Záměr Statutárního města Jablonec n.N. umisťovat do tohoto území rodinné 

domy je tudíž dlouhodobý a kontinuální. Veřejný zájem tak lze shledat na rozvoji bydlení, kdy tento 

vyplývá zejména z územního plánování a je zdůrazněn konstantností tohoto zájmu (starý i nový 

územní plán území určuje k výstavbě). Umocnění veřejného zájmu lze spatřovat i v uvedení 

dotčeného pozemku do přijatelného stavu. V rámci výstavby okolních rodinných domů došlo na 

této parcele k neřízenému ukládání výkopků (zeminy a kamení, balvanů). Tento stav pozemku je 

z pohledu celkového uspořádání a vzhledu ulice, kde jsou nyní de facto pouze novostavby 

s udržovanými okrasnými zahradami, nežádoucí.       

 

Krajský úřad proto konstatoval, že předložený záměr je z výše uvedených důvodů možno chápat 

jako veřejný zájem sociálního charakteru – potřeba rozvoje bydlení.   

 

Při porovnání váhy obou zájmů (veřejného zájmu na realizaci předloženého záměru výstavby 

rodinného domu a zájmu na ochraně přírody) Krajský úřad konstatoval: 

 

Jak bylo výše uvedeno, v předmětném území je doložitelný zájem o bydlení, již nyní je zde 

umístěno mnoho (řádově nižší desítky) objektů individuálního bydlení. Realizace záměru je 
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v souladu s platným územním plánem. Naproti tomu u veřejného zájmu na ochraně přírody (v tomto 

případě na ochraně zvláště chráněného čolka horského a jeho biotopu) Krajský úřad konstatoval: 

    

- Parcela č. 664/25 v k.ú. Kokonín je jednou z posledních ploch v ulici v Jablonci 

n.N., na kterou lze umístit stavbu rodinného domu. Jak bylo konstatováno výše, v rámci 

výstavby okolních rodinných domů došlo na této parcele k neřízenému ukládání výkopků 

(zeminy a kamení, balvanů), v rámci kterého došlo pravděpodobně i k vytvoření tůně. Tak 

vznikl biotop čolka horského. Žadatel ve své žádosti konstatuje, že v rámci výstavby dojde 

k realizaci nového jezírka, které stávající tůň z pohledu biotopu nejen čolka horského, ale 

i dalších druhů obojživelníků, plně nahradí.  

 

Při porovnání váhy obou veřejných zájmů KÚ LK dospěl k závěru, že na straně záměru realizace 

výstavby je mírná převaha. Záměr je v souladu s platným územním plánem, umožní rozvoj bydlení. 

Naproti tomu vliv stavby na biotop a další výskyt čolka horského v území nebude velký. Dojde 

k vytvoření nového biotopu a v okolí je množství dalších biotopů (např. jezírko na sousední parcele 

č. 664/24 v k.ú. Kokonín).   

 

Krajský úřad dospěl k závěru, že v tomto konkrétním správním řízení jsou shledány zákonné 

důvody pro povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha 

v kategorii silně ohrožený, pro čolka horského. Krajský úřad proto po zvážení veškerých aspektů 

dospěl k názoru, že pro výše uvedenou činnost lze výjimku povolit. Rozhodnutím proto výjimku 

povolil a zároveň stanovil podmínky pro výkon činnosti tak, aby vlivy záměru na místní populace 

zvláště chráněných druhů obojživelníků byly minimalizovány.  

                                

K podmínkám rozhodnutí: 

 

Krajský úřad shledal potřebným, aby povolená výjimka byla omezena stanovením podmínek, které 

její uplatnění zpřesňují a zabezpečují mimo jiné to, že povolení výjimky negativním způsobem 

neovlivní zájmy ochrany ZCHD a povolovaná činnost bude mít na ZCHD a jejich výskyt významný 

vliv. Podmínky byly uloženy s ohledem na ochranu ZCHD obojživelníků tak, aby nedocházelo ke 

vzniku zbytečných škod na těchto druzích. 

Ad 1) Veškeré terénní úpravy je třeba realizovat do doby jarního tahu obojživelníků. Jen tak lze 

zabránit nadměrnému úhynu zvláště chráněných druhů obojživelníků.  

Ad 2) Podmínka upravuje časovou následnost jednotlivých činností. Podmínka je uložena 

s ohledem na ochranu čolka horského.  

AD 3) Aby bylo opatření maximálně účinné, je třeba, aby manipulaci prováděla osoba v této 

činnosti znalá. Držení výjimky z ochranných podmínek pro manipulaci s těmito druhy je zákonem 

danou podmínkou. Seznam takových osob je k dispozici na Krajském úřadu.  

Ad 4) Podmínkou je upravena podoba jezírka tak, aby mohla sloužit pro potřeby nejen čolka, ale 

i případných dalších obojživelníků a živočichů sloužících za jejich potravu. Mírný spád břehu a dna 

jezírka je nutný z hlediska migrace obojživelníků. Při strmých březích (bazén) se pak vodní nádrž 

stává pro obojživelníky pastí, kterou nedokáží opustit a hynou. Vysazování ryb (včetně okrasných 

druhů kaprů či karasů) je nevhodné, protože ryby vytvoří zejména na larvální stádia obojživelníků 

predační tlak a de facto vytlačí tyto živočišné druhy z jezírka.   

Ad 5) Podmínkou je sledováno zachování jakosti vody v jezírku. Je prokázáno, že splachy např. 

z pozinkových střech či střech, jejichž krytina je realizována z asfaltových šindelů, jakost vody 

a tím i možnost výskytu živočichů, ovlivňují. Pokud by byla střešní krytina nově navrhovaného 

domu realizována z materiálu, který by takto negativně ovlivňoval jakost dešťových vod, pak tyto 

vody bez předčištění (zemní filtr) nelze vypouštět do jezírka.       
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Ad 6) Záměr bude realizován v následujících měsících. Platnost výjimky byla omezena dle tohoto 

předpokladu.          

 

Na základě výše uvedených skutečností pak Krajský úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. 

 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR. Podání je nutno učinit prostřednictvím Krajského 

úřadu Libereckého kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Rozdělovník: 

Obdrží – účastníci řízení na doručenku 

1.  Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

2. Statutární město Jablonec n.N., Mírové náměstí 3100/19, 467 51  Jablonec n.N. 




