Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
ČESKÝ RÁJ
Antonína Dvořáka 294
511 01 Turnov
tel.: 481 321 900
ceskyraj@nature.cz
www.ceskyraj.nature.cz
NAŠE ZNAČKA: S/0221/CR/2011/720

VYŘIZUJE: Mgr. Aleš Hoření

V TURNOVĚ DNE: 16. 3. 2011

Věc: VÝJIMKA ZE ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY PŘÍRODNÍCH
REZERVACÍ A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ
Správa CHKO Český ráj jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75
odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané Severočeským
muzeem v Liberci, IČ 00083232, se sídlem Masarykova 11, PSČ 460 01 Liberec 1
dne 7. 2. 2011 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

R O Z H O D N U T Í.
Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se Severočeskému muzeu v Liberci,
IČ 00083232, se sídlem Masarykova 11, PSČ 460 01 Liberec 1 (dále jen „žadatel“)
p o v o l u j e výjimka
ze zákazu sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a
rybářství či sběru lesních plodů daného v § 34 odst. 1 písm. e) zákona pro území
těchto přírodních rezervací: Bažantník, Bučiny u Rakous, Hruboskalsko, Klokočské
skály, Na hranicích a Podtrosecká údolí
a to za těchto podmínek:
!

Správa CHKO Český ráj bude s dostatečným předstihem informována
o lokalitách a době provádění přírodovědeckých průzkumů.

!

Správa CHKO Český ráj bude vždy ke konci každého kalendářního roku
informována o výsledcích provedených průzkumů.

!

Tato výjimka je platná do 31. 12. 2020.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se žadateli
n e p o v o l u j e

v ý j i m k a

ze zákazu sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a
rybářství či sběru lesních plodů daného v § 34 odst. 1 písm. e) zákona pro území
přírodní rezervace Apolena.
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Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona se žadateli
p o v o l u j e výjimka
ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů uvedených v ustanovení
§ 49 odst. 1 zákona (konkrétně ze zákazu tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat,
poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji a dopravovat) a § 50 odst. 1 a 2 zákona
(konkrétně ze zákazu tyto živočichy chytat, rušit, zraňovat, usmrcovat, sbírat,
poškozovat, přemisťovat jejich vývojová stadia a dopravovat). Výjimka z výše
uvedených zákazů se povoluje výhradně za účelem provádění pro přírodovědeckých
průzkumů Severočeského muzea v Liberci
a to za těchto podmínek:
!

Správa CHKO Český ráj bude s dostatečným předstihem informována
o lokalitách a době provádění přírodovědeckých průzkumů.

!

Správa CHKO Český ráj bude vždy ke konci každého kalendářního roku
informována o výsledcích provedených průzkumů.

!

Tato výjimka je platná do 31. 12. 2020.
ODŮVODNĚNÍ

Žadatel požádal dne 7. 2. 2011 Správu CHKO Český ráj o povolení výjimky ze
základních podmínek ochrany přírodních rezervací a zvláště chráněných druhů.
Výjimka je požadována z důvodu provádění přírodovědeckých průzkumů
Severočeského muzea v Liberci.
Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle
ust. § 43 odst. 3 a § 56 odst. 1 zákona.
Správa CHKO Český ráj oznámila zahájení správního řízení dotčeným obcím které
jsou účastníky řízení podle ust. § 71 odst. 3 zákona. O zahájeném správním řízení
byla poskytnuta informace občanským sdružením, která ve smyslu a za podmínek
stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádala, aby byla předem informována o všech
zahajovaných správních řízeních. K řízení se přihlásilo občanské sdružení Ochrana
Klokočských skal s požadavkem na informování o místech a době provádění
průzkůmů a informování o výstupech z provedených průzkumů.
Vzhledem k tomu, že Správě CHKO je známa situace na místě, nebylo svoláno
místní šetření. Žadatel požádal o výjimku ze základních podmínek ochrany přírodních
rezervací na území těchto přírodních rezervací: Apolena, Bažantník, Bučiny u
Rakous, Hruboskalsko, Klokočské skály, Na hranicích a Podtrosecká údolí. Jedná se
o první zónu CHKO Český ráj. Přírodní rezervace Apolena, Bučiny u Rakous,
Hruboskalsko, Klokočské skály, Na hranicích a Podtrosecká údolí jsou zároveň
evropsky významnými lokalitami soustavy Natura 2000.
Úmyslem žadatele je zároveň provádět průzkumy i mimo přírodní rezervace na
celém území CHKO Český ráj. Při provádění těchto průzkumů budou dotčeny i zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů. Z tohoto důvodu žadatel požádal o povolení
výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů.
Podle ust. § 43 odst. 3 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště
chráněném území povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany
přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.
Podle ust. § 56 zákona může správní orgán v taxativně stanovených případech
(§ 56 odst. 2 zákona) podle povolit výjimku v případech, kdy jiný veřejný zájem
převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště
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chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských
společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených
v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní
dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
V uvedeném případě Správa CHKO Český ráj věc vyhodnotila tak, že veřejný zájem
na provedení vědecké činnosti muzea je v zájmu ochrany přírody a je tedy splněna
podmínka nutná k povolení výjimky uvedená v ust. § 43 odst. 3 a § 56 odst. 1 zákona.
Na základě specifikace množství biologického materiálu, které žadatel pro svou
činnost z přírody hodlá odebrat, kdy se jedná o odběr vzorků rostlin a bezobratlých
živočichů v množství nezbytně nutném k determinaci a dále k odchytu ptáků do sítí a
drobných savců do sklapovacích i živolovných pastí za účelem kroužkování a
výzkumu biologie a ekologie jednotlivých druhů máme zato, že povolovaná činnost
neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany. Zároveň
konstatujeme, že pro průzkumnou činnost muzea zejména z důvodu determinace a
dokumentace některých druhů neexistuje jiné uspokojivé řešení.
Správa CHKO Český ráj z důvodu potřeby monitoringu a vyhodnocení dopadu
povolované činnosti na přírodu a krajinu stanovila podmínku informovat o místě
a době provádění průzkumů a informovat o výsledcích ke konci každého kalendářního
roku. Na základě podmínky a jednání s občanským sdružením Ochrana Klokočských
skal Správa CHKO zajistí předání informací o době a lokalitách průzkumu tomuto
občanskému sdružení. Zároveň z důvodu kontroly a vyhodnocení byla omezena
platnost vydané výjimky do 31. 12. 2020.
Správa CHKO Český ráj tedy shledala, že jsou splněny základní předpoklady
pro povolení výjimky ze zákonných zákazů a povolila výše uvedené výjimky.
Správa CHKO Český ráj nepovolila výjimku ze základních podmínek ochrany
přírodních rezervací pro území přírodní rezervace Apolena z důvodu vyhlášeného
zákazu vstupu na území této přírodní rezervace, které jako opatření obecné povahy
vylučuje i samotný vstup na území přírodní rezervace.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode
dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u
této Správy CHKO. V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele
poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí,
nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat
ve 22 vyhotoveních. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jan Mocek
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO
ČESKÝ RÁJ

Obdrží účastníci řízení:
Severočeské muzeum v Libereci, Masarykova 11, Liberec 1, 460 01
O.S. Ochrana Klokočských skal, Zelená cesta 1704, Turnov, 511 01
Město Turnov, Městský úřad, Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 22
Město Železný Brod, Městský úřad, nám. 3. května 1, Železný Brod, 468 22
Obec Frýdštejn, Obecní úřad, Frýdštejn 80, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Obec Hrubá Skála, Obecní úřad, Turnov, 511 01
Obec Chuchelna, Obecní úřad, Chuchelna 269, Semily, 513 01
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Obec Kacanovy, Obecní úřad, Kacanovy 56, Turnov, 511 01
Obec Karlovice, Obecní úřad, Karlovice 12, Turnov, 511 01
Obec Klokočí, Obecní úřad, Turnov, 511 01
Obec Koberovy, Obecní úřad, Koberovy 102, Železný Brod, 468 22
Obec Ktová, Obecní úřad, Rovensko pod Troskami, 512 63
Obec Loučky, Obecní úřad, Turnov, 511 01
Obec Malá Skála, Obecní úřad, Vranové I / 122, Malá Skála, 468 31
Obec Mírová pod Kozákovem, Obecní úřad, Chutnovka 36, Turnov, 511 01
Obec Modřišice, Obecní úřad, Modřišice 11, Turnov, 511 01
Obec Olešnice, Obecní úřad, Turnov, 511 01
Obec Radostná pod Kozákovem, Obecní úřad, Rovensko pod Troskami, 512 63
Obec Rakousy, Obecní úřad, Turnov, 511 01
Obec Troskovice, Obecní úřad, Rovensko pod Troskami, 512 63
Obec Všeň, Obecní úřad, Všeň, 512 65
Obec Vyskeř, Obecní úřad, Vyskeř, 512 64
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