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Návrh opatření obecné povahy
Uděleni výjimky k lovu zvláště chráněných živočichů-mníka jednovousého a jelce jesena

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělstvf a lesnictví, jako příslušný správní orgán podle
§ 67 odst. 1 písmo g) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajlch (krajské zřizenl), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a
odst. 5 písmo h) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
obdržel dne 9.4.2010 žádost Českého rybářského svazu, Jihočeský územní svaz České Budějovice, IČ: 00434116,
Rybářská 237, 37382 Boršov nad Vltavou (dále též žadatel) o vydání opatření obecné povahy - udělenI výjimky ze
zákazů stanovených v ust. § 50 odst. 1 a odst.2 (chytat, držet, usmrcovat) zákona pro zvláště chráněné živočichy -
mník jednovousý (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus). Po projednání se Správou Chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko, která je dotčeným správním orgánem podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správnl rád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště České
Budějovice, zveřejňuje podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu:

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán podle ust. §
67 odst. 1 písmo g) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšlch předpisů (dále jen správní rád) a dle ust. § 77a odst. 5
písmo h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na
základě žádosti, ze dne 9.4.2010,

povoluje
podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písmo c) a d) zákona

výjimku
ze zákazů stanovených v ust. § 50 odst. 1 a odst.2 (chytat, usmrcovat) zákona pro zvláště chráněné živočichy -
mník jednovousý (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).
Výjimka je udělena pro rybářské revíry obhospodařované Českým rybářským svazem, Jihočeský územní svaz
České Budějovice, IČ: 00434116, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou:
Blanice Vodňanská 1, 2, Lužnice 1,2,3,4,5,6, Otava 1,2,3 a Vita va 21-22,23,24,25 a 26. Část revírů Lužnice 7 a
Nežárka 1 a 3 ležící mimo území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Výjimka se uděluje za předpokladu respektováni následujlcich podmlnek:

1) Lov ryb druhů mník jednovousý a jelec jesen se bude řídit ustanovením zákona Č. 99/2004 Sb. o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářstvi) ve znění pozdějšich předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.
2) Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše
do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání
a také kusy vrácené do revíru včetně kusů menší velikosti, než je stanovená nejmenší lovná míra.
3) Žadatel (Český rybářský svaz) vždy do 31.5. kalendářního roku odevzdá evidenci za uplynulý rok orgánu
ochrany přírody, ve které bude uvedeno'
a) Celkové množství a věková kategorie nasazeného druhu mníka jednovousého a jelce jesena do jednotlivých
revírů.
b) Počet kusů a celková váha ulovených, přisvojených jedinců a počet kusů a celková váha ryb vrácených do
revíru (informace zpracované na základě údajů z Evidence docházky a úlovků).
4) Osoba oprávněná k lovu ryb si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého v jednom dnu.
5) Opatření obecné povahy se vydává do 31.12.2013 Obecnf úrad Vrábče ~.tI",1
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Odůvodnění
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný správnl orgán

podle § 67 odst. 1 plsm. g) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajlch (krajské zřlzenl), ve zněnl pozdějšlch předpisů, a dle
§ 77a odst. 5 plsm. h) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zněnl pozdějšlch předpisů (dále jen
zákon), obdržel žádost Českého rybářského svazu, Jihočeský územnl svaz Ceské Budějovice, IC: 00434116,
Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou (dále též žadatel) o vydáni opatřeni obecné povahy - uděleni výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů stanovených v ust. § 50 odst. 1 a odst.2 (chytat, usmrcovat)
zákona pro zvláště chráněné živočichy - mnlk jednovousý (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).

Podle žádosti by se výjimka měla týkat těchto revírů obhospodařovaných žadatelem: Blanice Vodňanská 1, 2 a 3,
Lužnice 1,2,3,4,5,6,7,8 a 10A, Nežárka 1,2 a 3, Otava 1,2,3 a 4, Vltava 21-22,23,24,25 a 26. Podle zjištěni
zdejšího správního orgánu není oprávněným uživatelem rybářského revíru Blanice Vodňanská 3 žadatel a
rybářské revlry Lužnice 8, 10A, Nežárka 2 se nacházejí mimo obvod působnosti zdejšího správního orgánu (CHKO
Třeboňsko), Kromě toho se částečně mimo územl správnlho obvodu zdejšlho orgánu ochrany přírody nachází
revlry Lužnice 7 a Nežárka 1 a 3 (část v CHKO Třeboňsko).

Z výše uvedeného vyplývá, že opatření obecné povahy se může týkat pouze těchto revírů: Blanice Vodňanská 1,
2, Lužnice 1,2,3,4,5,6, Otava 1,2,3 a Vltava 21-22,23,24,25 a 26 a dále části revlrů Lužnice 7 a Nežárka 1 a 3,
které leží mimo správnl územl Chráněné krajinné oblastí Třeboňsko.

Udělení výjimky je žádáno z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 písmo c) a d) zákona. 2ádost je zdůvodněna tím,
že vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o rybářství Č. 99/2004 Sb., stanovuje
pro mnlka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) dobu lovu i minimální zákonnou délku.
Zkušenosti žadatele z rybářských revírů, podle podané žádosti, mají prokazovat, že početnost obou předmětných
druhů ryb dosáhla úrovně, kdy umožněni lovu za stanovených podmlnek nebude ohrožením pro existenci těchto
druhů (mj. proto, že umělý výtěr a odchov plůdku a násad je již dobře zvládnut). Lov těchto druhů podle žadatele
umožni, vzhledem k evidenci úlovků, ziskat přehled o početnosti těchto druhů a doplnit tak údaje zlskané
kontrolními od lovy výzkumných instituci na některých revlrech v rámci Jihočeského kraje. Z výše popsaných
důvodů navrhuje žadatel povolit výjimku podle ust. § 56 odst. 2 písmo c) a plsm d) zákona.

Zdejšl správní orgán se obrátil na Agenturu ochrany přírody a krajiny CR, pracoviště Ceské Budějovice (dále jen
AOPK) se žádost! o odborné posouzení otázky, zda lov výše uvedených druhů - mník jednovousý (Lota lota) a
jelce jesena (Leuciscus idus) může ohrozit populace těchto zvláště chráněných druhů, eventuálně doporučení či
nedoporučeni povolení výjimky, popř. návrh podmínek, za kterých by bylo možné žádosti vyhovět. Vyjádření AOPK
ze dne 12.5.2010 doporučilo žádosti vyhovět při stanoveni podmínek (udělit na tři roky, přivlastnění maximálně 1
kusu mnlka na den a evidence úlovků včetně jedinců vrácených do vody). Následně zdejší správní orgán oslovil
Správu Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko jako dotčený orgán podle ust. § 136 odst. 1 správního rádu o
vyjádřeni ve vztahu k revírům Lužnice 7 a Nežárka 1 a 3, které leží částečně ve správnlm obvodu CHKO, tedy
částečně mimo kompetenci zdejšího správního orgánu. Protože se ryby pohybuji bez ohledu na hranice zvláště
chráněného území, bylo nutné stanovit obdobné podmínky pro vydáni výjimky k povolení lovu opatřením obecné
povahy na obou územích (CHKO Třeboňsko a území Jihočeského kraje mimo CHKO). CHKO Třeboňsko vyslovilo
s udělením výjimky souhlas, za předpokladu respektováni obdobných podmlnek jako AOPK.

Správní orgán se zabýval otázkou, zda je možné žadateli požadovanou výjimku udělit. Podle ust. § 56 odst. 1
zákona může být výjimka udělena za předpokladu, že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody
nebo v zájmu ochrany přírody. Veřejný zájem je dán existencí legislativy, která počítá s lovem předmětných
živočichů, protože vyhláška Č. 197/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanoveni zákona o rybářství č. 99/2004
Sb., stanovuje pro mnlka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) dobu lovu i minimálnl zákonnou
délku. Tento předpis tedy počítá s lovem předmětných živočichů. Podle údajů, které jsou k dispozici jsou populace
předmětných živočichů dostatečně početné a předevšlm je zvládnuta technologie odchovu, která umožňuje
provádět zarybněni. Lov těchto druhů umožní, vzhledem k evidenci úlovků, získat přehled o početnosti těchto
druhů a doplnit tak údaje zlskané kontrolními od lovy výzkumných instituci na některých revlrech v rámci
Jihočeského kraje. Evidence úlovků zvláště chráněných druhů může v mnoha situacích sloužit jako podklad pro
další rozhodování a bude cenným přispěnlm k poznání rozšlřenl druhů a přispěje k poznatkům o početnosti
populaci druhů.Zdejší správnl orgán předpokládá, že počet ulovených jedinců bude zanedbatelný a povoleni lovu
nebude mlt na populaci obou druhů ryb negativní vliv. Povoleni výjimky tak naplňuje ust. § 56 odst. 2 plsm c)
zákona a ust. § 56 odst. 2 plsm d) zákona.
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Pro minimalizaci škodlivých účinků zamýšlené činnosti na předmětné zvláště chráněné živočichy a možnost
vyhodnocení dopadu udělené výjimky byly stanoveny podmlnky. Podmlnka Č. 1 stanovi, že loveni mohou být
pouze jedinci druhu, o kterých to stanoví vyhláška Č. 197/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanoveni zákona o
rybářství Č. 99/2004 Sb. Tento předpis stanovuje dobu hájeni předmětných živočichů a zajišťuje tak jejich ochranu.
Podmlnka Č. 3 stanovuje, že je možné si ponechat pouze jeden kus mnlka jednovousého za den, aby byla
chráněna populace tohoto druhu. Dalšl podmlnky majl zajistit evidenci úlovků tak, aby byla zdrojem informací o
stavu populace předmětných zvláště chráněných živočichů. Osoba oprávněná k lovu má stanovenou povinnost
zápisu všech ulovených jedinců a žadatel má stanovenu povinnost takto zlskané údaje sumarizovat a předat
zdejšímu správnímu orgánu. Poslední podmínka omezuje platnost udělené výjimky. Výjimka se povoluje na dobu
určitou, do konce roku 2013, poté bude možné vyhodnotit získaná data z odevzdané evidence. Toto opatření
obecné povahy se nevztahuje na odchov a vysazování výše uvedených druhů do revírů, k takovým činnostem je
nutná výjimka podle § 56 zákona ze zákazů vyjmenovaných v § 50 odst. 2 zákona v základních podmínkách pro
ochranu zvláště chráněných druhů.

POUČENí
Podle ustanovení § 172 odst. 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může k návrhu
opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomlnky. Správnl orgán je povinen se připomínkami zabývat jako
podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodněni. Podle ustanovení § 172 odst. 5
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou vlastnlci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy souvisejícf s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškáni úkonu nelze prominout. Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního
odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnuti o námitkách se nelze odvolat
ani podat rozklad.

VÝZVA
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví v souladu s ustanovením §172 odst.
1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšlch předpisů, současně vyzývá dotčené osoby, aby
k návrhu opatření do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce podaly připomlnky nebo námitky. Dotčenými
osobami jsou v souladu s ustanovenlm § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se dotýká návrh opatření obecné
povahy.
Občanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a jejichž místně příslušné
organizační jednotky uplatnily u správního orgánu postup podle § 70 odst.2 zákona upozorňuje zdejšl správní
orgán na povinnost oznámit správnímu orgánu písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od vyvěšení tohoto
oznámeni o zahájení řlzent.
Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat plsemně na adresu Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životnlho
prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimnlho stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, případně elektronicky e-
mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@kraj-
jihocesky.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

KRAJSKÝ úŘAD
JIHOčESKÝ KRAJ
odbor životn/ho prost'edf,

zemědělství a lesnictví
U Z1mnlho stadionu 1952/2
370 76 Č sk. Bud'jovlc. (8)

Vyvěšeno dne .. (~ ...~.!.~ Sejmuto dne .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenI a sejmutI rozhodnutí.
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