Účastníci řízení:
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec
Králové 3
- Povodí Labe, s.p. , IČ: 00020613, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
- Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, s výjimkou obcí ležících výlučně na území Krkonošského
národního parku či jeho ochranného pásma, nebo ležících výlučně na území Chráněných krajinných
oblastí Broumovsko, Český ráj, Orlické hory (§77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění)
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Řízení orgánu ochrany přírody o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněného druhu živočicha dle ust. § 50 odst. 2 ve smyslu ust. § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), spočívající v povolení lovu mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena
(Leuciscus idus) na revírech v rybářském obhospodařování Českého rybářského svazu,
Východočeského územního svazu, IČ: 00434141, sídlem Kovová 1121, 500 03 Hradec
Králové 3 (dále jen „žadatel“) na území Královéhradeckého kraje, oznámení ve smyslu
ust. § 70 odst. 2 zákona a oznámení o zahájení řízení ve smyslu ust. § 44 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. řád“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ust. § 75 a 77a
odst. 5 písm. h) zákona obdržel dne 16.12.2010 žádost žadatele o povolení výjimky
ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 2 zákona, ve smyslu ust. § 56 odst. 1
téhož zákona, spočívající v povolení lovu mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena
(Leuciscus idus) na revírech v rybářském obhospodařování žadatele.
Tímto dnem bylo krajským úřadem zahájeno řízení v předmětné věci, v souladu s ust. § 44
odst. 1 spr. řádu. Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody tuto skutečnost
účastníkům řízení v souladu s ust. § 47 odst. 1 spr. řádu oznamuje.
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“), jsou mník
jednovousý (Lota lota) a jelec jesen (Leuciscus idus) zvláště chráněnými druhy živočichů
v kategorii ohrožený druh. Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých
vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. §
50 odst. 1 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, což
vyplývá z ust. § 50 odst. 2 zákona.
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Dle ust. § 56 odst. 1 zákona je možné udělit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů, rostlin a nerostů pouze v případě převahy jiného veřejného
zájmu nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. Tímto zájmem je, mimo
jiné, také zájem ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních stanovišť (§ 56 odst. 2
písm. a/ zákona), výzkumu a vzdělávání (§ 56 odst. 2 písm. d/ zákona), případně jiný
naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického
charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí (§ 56
odst. 2 písm. c/ zákona).
V odůvodnění žádosti žadatel uvádí (citace): „Důvodem podání žádosti je záměr začlenit
mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) mezi lovné druhy ryb. Ve
vyhlášce č. 197/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o rybářství
č. 99/2004 Sb., má mník jednovousý a jelec jesen stanovenou dobu lovu i minimální zákonnou
délku. Záměr lovit předmětné druhy vychází ze zkušeností z rybářských revírů, které
prokazují, že početnost jedinců obou druhů dosáhla úrovně, kdy umožnění jejich lovu za
určitých podmínek nebude ohrožením pro jejich další existenci jako druhu, a to i z toho
důvodu, že umělý výtěr a odchov plůdku a násad je již dobře zvládnut.
Pouze lov těchto na území Královéhradeckého kraje početných druhů ryb umožní získat
formou vyplněného přehledu o úlovcích dostatečný přehled o početnosti druhů v rámci
Královéhradeckého kraje a vhodně tak doplní kontrolní odlovy prováděné výzkumnými
institucemi na některých revírech tohoto kraje. Cílem je tedy povolit lov mníka a jesena v
zájmu ochrany přírody (§56 odst. 1 zákona), z jiných naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru (agroturistika, nákup
násad od domácích producentů – daňových poplatníků na území kraje) a důvodů s příznivými
důsledky nesporného významu pro životní prostředí (§ 56 odst. 2 písm. c/ zákona), a také pro
účely výzkumu a vzdělávání (§ 56 odst. 2 písm. d/ zákona)" (konec citace).
Žadatel požaduje povolení výjimky na dobu pěti let, tj. s platností do konce roku 2015.
Krajský úřad upozorňuje účastníky řízení, že ve smyslu ustanovení § 33 spr. řádu se mohou
dát zastupovat zmocněncem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou
plnou mocí, nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
pouze jednoho zmocněnce. Právnická osoba dle ust. § 30 spr. řádu jedná v řízení
prostřednictvím osoby, která je k tomu oprávněna před soudem podle § 21 občanského
soudního řádu. V téže věci může za právnickou osobu jednat pouze jedna osoba. Za územně
samosprávné jednotky, tedy obce a kraje, činí úkony v řízení osoba, která je oprávněna
zastupovat územně samosprávný celek navenek podle zvláštního zákona, případně
zaměstnanec či radní, kterého tato osoba pověří. Účastníci řízení mají právo navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, správní orgán může
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 spr. řádu).
Účastníci řízení mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim
správní orgán informace o řízení, nestanoví-li spr. řád jinak (§ 36 odst. 2 spr. řádu).
Účastníkům řízení musí být, v souladu s ust. § 36 odst. 3 spr. řádu, před vydáním rozhodnutí
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak mohou písemně nebo ústně
do protokolu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, pracovišti Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové 3, a to zejména v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin,
po telefonické domluvě i v ostatní dny, v kanceláři č. N1.414 – 1. nadzemní podlaží.
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V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady,
ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude krajským úřadem ve věci
rozhodnuto ve lhůtě od 16.02.2011.
Podle § 38 odst. 1 spr. řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části (§ 38 odst. 4 spr. řádu). S podklady pro rozhodnutí se lze seznámit na odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na pracovišti Pivovarské
nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zejména v úřední dny, tj. v pondělí a středu v době od
8.00 do 17.00 hod, po telefonické domluvě i jindy.
Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala krajskému úřadu žádost v případech
a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3
zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace
o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího
zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Ing. Miloš Čejka
vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny
Na vědomí:
− ČIŽP, OI Hradec Králové, odd. ochrany přírody, Resslova 1229, 500 02 Hradec
Králové
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