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Véc: vým k doplnění žádosti ve věci udělení výjimky

1) ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů — odchyt vlka

obecného (Canis lupus) za účelem telemetrického sledování na území Národního parku

Ceské Svýcarsko

2) ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a

místa vyhrazená orgánem ochrany přírody

3) ze zákazu v klidových územích národního parku pohybovat se mimo cesty nebo trasy

vyhrazené orgánem ochrany přírody.

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa NP nebo NPČŠ) jako orgán ochrany

přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 2 a odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a na základě žádosti České zemědělské univerzity, FŽP

ČZU, Katedra ekologie, Kamýcká 129, 16521 Praha 6, IČO 60460709 (dálejen žadatel), o udělení

výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a ze zákazu vjíždět a

setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, kterou Správa NP obdržela dne 7.

3. 2018.

vyzývá žadatele

k doplnění a úpravě žádosti do 7 dnů od obdržení této výzvy:

1. Specifikace konkrétních zákazů, ze kterých je výjimka požadována.

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, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo

vymeny“.
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V žádosti je uvedeno: „žádáme o výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 škodlivě zasahovat do

přirozeného vývoje zvláště chráněných jedinců vlka obecného (Canis lupus) ve správním území

Národního parku České Švýcarsko, konkrétně je chytat, rušit a manipulovat s nimi (detailní

zdůvodnění je uvedeno v příloze č. | této žádosti“. Pojem „manipulace“ se nenachází ve výčtu

zakázaných činnosti a lze tedy pouze předjímat, že se jedná o anesthesii, měření morfologických

parametrů, odběru biologického materiálu (srst, krev, sekrety, trus), nasazení GPS obojku, RFID čipu

a ušní značky. Některé z těchto činností (např. odběr biologického materiálu, aplikace čipů a značek)

Ize však považovat za zraňování. V doplnění žádosti je třeba exaktně vysvětlit a odůvodnit jednotlivé

výše uvedené činnosti a zejména jejich nezbytnost (např. nasazeni ušních značek, které mohou být,

vzhledem k souběžnému nasazení GPS obojku, považovány za duplicitní a nadbytečné.

2. Specifikace územního vymezení povolované činnosti

Ze žádosti je zřejmé, že k provádění povolované činnosti je žádáno pouze pro území NPČŠ. Ze

záměru projektu „Monitoring vlka obecného (Canis lupus) v NP České Švýcarsko a vybraných

lokalitách Šluknovského výběžku, zpracovatel: WWAOZOH” Ize usuzovat, že

povolovaná činnost bude prováděna i na území a s e pis ovce. Je tedy třeba přesně

specifikovat, zda se jedná o územní působnost Správy NP, či rovněž o území CHKO Labské

pískovce.

3. Stanovení maximálního počtu odchycených jedinců

Z předložené žádosti není zcela jasné, zda je požadovaný maximální počet požadovaných

odchycených jedinců vztažen k celému území projektu (tj. NPČŠ, CHKO Labské pískovce, CHKO

Lužické hory, příhraniční územi Ústeckého kraje mimo velkoplošná zvláště chráněná území) nebo jen

pro území NPČŠ (či NPČŠ a CHKO Labské pískovce) a zejména jak bude postupováno v případě

naplnění tohoto maximálního počtu např. v jedné z částí projektového území.

4. Stanovení bližší časové specifikace pro celkový projekt (časová platnost požadované výjimky)

V žádosti není vůbec specifikováno, do kdy je výjimka požadována. V příloze žádosti je uvedena

pouze plánovaná doba výzkumu 2018 - 2020. Tento údaj je nutné přímo v žádosti zcela přesně

specifikovat.

V příloze žádosti je specifikováno obdobi odchytu vlků pro telemetrické účely 1.1. - 15.6. běžného

roku, a to z důvodu minimalizace rizika odchytu čerstvě narozených mláďat. V příloze žádosti je dále

uvedeno „pravidelná doba vrhu je každoročně od konce dubna do počátku června, ovšem prvních

několik týdnů (cca 20 dni) jsou štěňata v doupěti s matkou". Je nutné upravit požadované období

odchytu tak, aby byl odstraněn časový překryv, tedy aby byla minimalizována možnost odchytu

mláďat. Je nutné případně exaktně specifikovat, proč má být udělena výjimka i pro období vrhu

mláďat.

Dále může žadatel o výjimku samozřejmě uvést veškeré doplňující či nové poznatky relevantni pro

případné udělení výjimky, např. upřesnění vyplývající z aktuálních poznatků z probíhajícího terénního

výzkumu, a pod.
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Odůvodnění

Správa NPČŠ vede od 7. 3. 2018 řízení o udělení výjimky ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2. a z

ustanovení § 16, odst. 2, písm I) a § 17, odst. 2 zákona

Rozhodnutím Správy NPČŠ ze dne 1.10.2018 (nabytí právní moci 19.10.2018) byla výjimka za

stanovených podmínek povolena.

Ve zkráceném přezkumném řízení - rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR č. j.:

MZP/2019/540/10ř ze dne 1.2.2019 (nabytí právní moci 1.2.2019) bylo rozhodnutí Správy NPČŠ

zrušeno a věc vrácena k novému projednání.

Požadované doplnění a úprava žádosti jsou nezbytné pro pokračování řízení.
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