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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OgrCNÉ POVAHY

Krajský Úřad Olomouckého kraje, Odbor životníhoprostředí a zemědělství (dále
,klajský Úř_ad'), jako místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podte § 29
odst, 1 a § 67 zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějŠích
PředpisŮ, aorgán ochrany přírody podle §77a odst.5-písm. hl zákonač. 114t1992 sb.,
o ochraně Přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dáIe ,,zákona o ochraně přírody
a krajinY"), vydává podle § 171 zákona č.5OO/20O4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
PředPisŮ, vsouladu s § 56 odst. 1 a odst.2 písm. b/apísm, cl zákona o ochraně přírody
a krajiny a na základě § 56 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny toto
opatření obecné povahy,
kterým se mění podle § 84 odst. 1 písm. bl zákona o ochraně přírody a krajiny povolení
výjimkY ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště - cňráněného
ŽivoČicha bobra evropského (Castor fiber), které krajský úřab Úydal vopatření obecné
povahy ze dne 2. 5.2014, čj. KUOK 42224t2014, takto:

Čl. lx opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014. či. KUoK 4222412014 zni:
,,Výjimka Povolená tÍmto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto opatření".

odůvodnění:
Krajský Úřad Olomouckého kraje, Odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako místně

a věcně PřísluŠnýorgán ochrany přírody upravil postup při provádéní zásahů
do Přirozeného vývoje zvláště chráněného živočichabobra evropského povolením výjimky
ze zákazŮ Podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č, 11411992 Sb., o ochraně přírody a ťraliný,
ve znění pozdějších předpisů.

Byla povolena výjimka opatřením obecné povahy ze dne 2. 5, 2014, čj. KUOK

4222412014, kterým orgán ochrany přírody povolil odstraňování nebo zprůtočňování
bobřích hrází a likvidaci bobřích sídel ve stanoveném časovémobdobí, přičemž
oPrávněnými osobami k provádění těchto zásahů jsou spr:ávci vodních toků, vlastnici nebo
sPrávci vodních děl a vyjmenovaných typů staveb a vlastníci nebo správci ostatních
staveb.

V

PŮvodním povo|ení. výjimky, které bylo vydáno opatřením obecné povahy
ze dne 2. 5. 2014., je platnost výjimky v článku lX stanovena na dobu 5 let od nauyti
ÚČinnosti oPatření (tj. od 27.5.2014), To znamená, že stanovená doba platnosti povolání
končív květnu 2019.
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podle § 84 zákona můžeorgán ochrany přírody z vlastního podnětu nebo na návrh
vydané opatření obecné povahy změnit, popř. zrušit, a to za stanovených podmínek.
ýtomto případě za podmínky podle § 84 odst, 1 písm. b/ ztoho dŮvodu, Žeúpravu
postupu opiávněných osob vyžadují zájmy ochrany přírody, za situace, že hrozí váŽná
ekologická újma.

činnost bobra evropského ovlivňuje stabilitu vodních toků, hrází rybníkŮ, vodních nádrŽÍ
a protipovodňových hrází. Budování nor můževést k narušenístability a zvýŠení
propustnosti těihto hrázi, Tím můžebýt ohrožena bezpečnost osob_ a majetku. Bariéry
ve vodních tocích z bobřích hrázi vytvářejí překážky odtoku vody, zpŮsobují zaplavování
okolí, což je ohrožujícív případě povodňových stavů. Podmáčeníma zatopováním těles
dopravní iňfrastruktúry j" narušována jejich stabilita, což ohrožuje bezpečnost a vytváří
podmínky pro vznik majetkových škod.

orgán ochrany přírody učinil závěr, že zavedená praxe má zŮstat zachována, neboť
pořolení výjimr<ý umožňuje oprávněným osobám provádění potřebných zásahŮ
veveřejném-zájmu, a proto přistoupil knávrhu projednání změny platnosti vYdaného
povoleňí, tedy předkládá tímto návrh na prodlouženíplatnosti povolenívýjimky.

zména se týká doby platnosti povolení výjimky, a to tak, Že se Platnost
povolení prodloužío dobu dalších5let, tj. do května 2024,
Navrhovan

á

Poučení:
oznámení návrhu opatření obecné povahy a možnost uplatnit písemnépřipomínkY:
Návrh opatření obecné povahy se podle § 172 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., sPrávní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,správní řád") doručíveřejnou vyhláŠkou, kterou
správní orgán vyvěsí na své úřednídesce a na úředních deskách obecních úřadŮ
v obcích, ;§ictrz Šprávníchobvodů se má opatření obecné povahy týkat. Zveřejnění bude
provedenó Ízpůsobem umožňujícímdálkový přístup. Návrh opatření obecné povahy musí
být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
K návrhu opatření obecné povahy můžepodle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehoŽ
práva, povihnosti nebo za)my mohou být opatřením obecné povahY Přímo dotČenY, uPlatnit
u správního orgánu písemnépřipomínky.
podle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichŽ práva, povinnosti
nebo zámv souvisejícís výkonem veřejného práva mohou být opatřením obecné povahY
přímo dbtéeny, a dašíoprávněné osoby podle čl. ll opatření obecné povahy ze dne
nebo správci vodních děl a staveb, mohou
2. s. zou, tj.-správci
'tomuto vodních toků, vlastníci povahy písemné.o_dŮvodněné námitkY
proti
návrhu opatření obecné
podat
'k
organu ochrany přírody ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, Zmeškání Úkonu
nelze prominout.
o námitkách rozhodne krajský úřad, přičemžrozhodnutí o námitkách bude souČástí
odůvodněníopatření obecné [ovahy (§ 172 odst. 5 správního řádu), Opatření obeclé
povahy bude zveřejněno stejnou formou jako návrh. V souladu s ustanovením § 173
bort. Í správního řá-du nabudó opatření účinnostipatnáctým dnem po vYvěŠenína Úřední
desce krajského úřadu.
otisk úředního razítka
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lng. Josef Veselský
vedoucí odboru životníhoprostředí a zemědělství
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-2-

