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Veřejná vyhláška

Krajský úřad Středočeského kraje, odbgr životního prostředí a zemědělství, se sídlem
Ž6orovská 1t, 150 2! Praha (ttále jen ,,krajský úřad") jako orgán ochrany přírody
vecne a mlslne prrsrušný podle ust. § 29 odst. 1 a ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona
č.12912000 Sb,, o],kťtďích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle
ust. § 75 odst. 1 písm, d) a ust, § 77a odst. 5 písm. f) zákona é. 11411992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále. jen ,,zákon é. l14ll992
Sb."), dle ust. § 5b odst.4 zákonaé.1l4ll992 Sb., v souladu sust. § 25 a ust. § 172
odst. 1 zákona é, 50012004 Sb., správní řád, ve znénípozdéjšíchpředpisů (dále jen
,,správní řád"), tímto zveřejňuje

!$ívrh opatření obecné povaty, kterým §e stanoví odchylný postup pro

usmrcování.kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci
závažných škod.,parybářství a za účelemochrany (iiných) volně žijících
živočichůna územíStředočeského kraje mimo územíChráněné krajinné oblasti
(cHKo) Kokořínsko-Máchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, český Ráj, Brdy,
Český kras a mimo územínárodních přírodních rezewací (NPR) a národních
přírodních památek (I\IPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen
,,správní územíkrajského úřadu'o).

Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu ust. § 5b odst. 4 zákona ó.
řt4i rqqz"Sb., stanoví odchylný,pó§tup p.o usmrcování kormorána velkého na územi
krajského''tiřadu Středočeského kraje ve správě krajského úřadu, DŮvodem pro
povolení odchylnéhb'PbStupu je v souladu s ust. § 5b odst. l zákona č. |14/1992 Sb.,
prevence závažných škod na rybářství
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živočichů.
S ohledem na qýše uvedené y y

zý v á krajský úřad dotčenéosoby, aby k návrhu

opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u krajského úřadu
písemnéodůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichŽ
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením opebné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření
obecné povahy odůvodněnénámitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
Žveřejnění.
,

l:'.

Podle ust § L72 spravpího řádu mohou opatřením dotčenéosoby a dotěení vlastníci
nemovitostí podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, respektive v případě
vlastníků nemovitostí písemné odůvodněné námitky, Vlastníkůmk tomu správní řád
určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tomuo že dotčeným osobám, na rozdíl od dotčených
vlasníkůnemovitostí, nestanoví lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tutu
lhůtu správní orgán, a to v totožnédélce 30 dnů ode dne zveřejnění.

ust. § 25 správního řádu. je tato vyhláška umístěna na úřední desce
ltřájského úřadu a pro dálkový přístup na elektronické úřední desce, kterou |ze nalézt
na adrese httĎl/www.kr-stredocesky.cz a dále na úředníchdeskách obcí, jejichž správní
obvod je řízením doiěbii.'Pnem zveřejnění je poslední den lhůty určenépro vyvěšení

V souladu

s

na úřednídesce.

K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlížía

zmeškání úkonu nelze prominout.

oprávněná úřední osoba

Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
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Příloha:
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na

rybářství

a za

účelemochrany (iných) volně žijícíchživočichůna

územíStředočeskéhokraj

vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

h

e.

6.
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NÁvnrr oparŘnNí orncNÉ povAlry
Ikajský úřad Středočeského kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství (dále jen ,,krajský úřad")
jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1, písm. g)
zákonaé. 12912000 Sb., o krajích (krajské zíízeni), ve znění pozdějších předpsů, adále dle ust.
§ 75 odst. 1, písm. d) a ust, § 77a odst 5, písm, f)zákonaě.l14ll992 Sb,, o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), dle ust. § 5b odst. 4 zákona a v souladu
předpisů (dále jen
sust. § l7l anás|, zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znénípozdéjších
,,správní iád"),
stanovuje

odchylný postup pro u§+,rrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelemochrany (iiných) volně žijícíchŽivoČichŮ
na územíStředočeského kraje mimo územíChráněné krajinné oblasti (CHKO)
KokořínskrMáchův kraj, Blaníko Křivoklátško, Český Ráj, Brdy, Českýkras a mimo
územínárodních přírodních rezerryací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a vŠech
jejich jejich ochranných pásem (dále jen ,,správní územíkrajského úřaduoo).
Předmět úpravy

článek 1
Krajský úřad tímto opatřením vydaným pod
dne

...

. (dálejen

]19p?lř9ní

ěj.

obecné povahy")

....

a

oznámeným veřejnou vyhláškou

povoluje podle ustanovení § 5b odst. !zákona
a) osobám oprávněným k

rybníkářství podle zvláštního zákonail

b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2

prevenci závažných škod na rybářství a za úěelem ochrany (iiných) volně
žiiícíchživočichůodchylný postup od zál<azu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím
osob oprávněných podle zákona o mysliÝostir) jedince kormorána velkého stanoveného
v § 5a odst. 1 písm. a) zákona a zál<aza držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a odst. 1,

při

písm. e) zákol/ra|á to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné povahy.

1§ 3

zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

2 § 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
3 § 39 zákona č. 119/2001 Sb., o myslivosti., ve znění pozdějších předpisů.
It

Orgánem ochrany přírody příslušnýmvyhlásit, že podmínky pro odchylný postup nastaly je místně
příslušnýorgán ochrany přírody v souladu s § 5b odst, 4 zákona, tedy místně příslušnýobecní úřad
obce s rozšířenou působností, v územíchzařazených do kategorie přírodní rezervace a přírodní
památka krajský úřad (dále jen ,,OOP").

Vymezení časových a místníchokolností

čtánet z
Odchyllý postup stanovený tímto opatřeniq obecné qovlh1 lze uplatňovat v období od 1. srpna
stávajícího roku do 31. března následujícího kalendářního roku, jestliže se ve správním
obvodu místně příslušnéhoOOP vyskytuje alespoň jedno hejno kormorána velkého o 5 a více
jedincích na tahu
pii zimování, a jdeJi o
19bo

ná zařízenípodle zvláštního zákonal a jgjich bezprostřední
okolí na územi obcí s rozšířenou působností Benešov, Beroun, Cáslav, CernoŠice, DobříŠ,
Hořovice, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo HradiŠtě, Nymburk,
Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany,Lysá nad Labem, Vlašim, Votice a SedlČany ve
a) rybníky nebo zvláštní rybochov

správním územíkrajského úřadu kromě:
-

ornitologicky významných tokatit uvedených v příloze č. 1 tohoto opatření,

maloplošných zvláště chráněných úzěrní(úze mí zařazených do kategorie přírodnírezeívace a
pririjáňi památka a jejich ochranných pásem).
_

,
l]

,,,

:

b) rybářské revíry,podld zvláštního zákona2 uvedené v příloze č. 2 tohoto opatření obecné
povahy a jejich bezprostřední okolí, které alespoň ěástí zasahují do správního územi krajského
úřadu kromě:
- maloplošných zvláště chráněných území(územízařazených do kategorie přírodní rezeryace a
přírodní památka a jejich ochranných pásem).
-

ornitologicky významných lokalit uvedených v příloze č. 1 tohoto opatření.
,. ]

_,,ill

ii

1 § 2 písm. c) a d) zákona č. 99/2001 Sb,, o rybóřství, ve znění pozdějších předpisů
) : ,

,:

1

2 § 2 písm. e) a § 4 zákona č, 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějšíchpředpisů

]i

(

Článek l

..,.]

rot'Ó' lpatrení obecné povahy

lze uplatňovat i mimo období stanovené článkem 2

a

v maloplošných zvláště chráněných územích (s výjimkou ornitologicky významných lokalit
uvedených v příloze l), a to ve qýjimeěných případech, kdy hrozí bezprostřední nebezpeČÍ
vzniku závažnéškody a nedojde k ohroženízájmů ochrany přírody chráněných zákonem.

V

takovém případě se můžejednat pouze o krátkodobý, časově omezený zásah (odstřel), v
konkrétních lokalitách stanovených v oznámení o nastalých podmínkách dle § 5 odst, 4 zákona
místně příslušným orgánem ochrany přírody a provedený za podmínek stanovených v čl. 4 a 5

tohoto opatření obecné povahy.

Na rybnícíchplůdkovýcho násadových a aktuálně nasazených rybnícíchhlavních (na prvním
horku), kde hrozí zvýšenériziko vzniku škod, lze odchylný postup uplatňovat za podmínek dle ěl.
{ a 5 tohoto opaťení obecné povahy až do,30; dubna daného kalendářního roku za předpokladu,
Ze'tén, kdo hódlá tento odchylný postriii vylžívat, oznámí OOP nejpozději do 31.3. daného
kalendářního rtjk{i;'které z rybníků,nanichžprovozuje rybníkářství, jsou v dané sezóně zaíazeny
do kategorie rybníkůplůdkových a rybníků násadových nebo který z hlavních rybníkŮ je
aktuálně na§azen na pruním horku.

Podmínky uplatňování odchylného postupu
čtánet< 4

Postup podle tohoto opatření obecné povahy při usmrcování jedinců kormorána velkého mohou
uplatňovat osoby oprávněné podle zvláštních předpisů3, které jej provedou lovem střelnou
zbraní v souladu se zákonem é, 4491200.I §b,, o myslivosti, ve znění pozdějšíchpředpisŮ (dále
jbfi,;řáťai, o mýslivosti"), a které mimO'.rďrŇa odpočinku kormoránů, při dobré viditelnosti a
v denní dobu v s,ouladu s § 45 odst. 1 písm. m) zákona o myslivosti,

- jednorázově uloví rni,*Íiráiirú 20 'Á přítomných jedinců z celkového počtu kormoránů v
dohledové vzdálenosti stim,že nebude prováděn spoleěný lov,

- zajistí likvidaci usmrcených jedinců kormorána velkého v souladu s požadavky zvláštních
předpisůa ěi jejich využití(konzumaci) pro vlastní potřebu nebo je poskytnutou pro ÚČely výzkumu
avzdélávání subjektu, kteý disponuje příslušným povolením k jejich drženi ve smyslu zákona,

3 zákon č. 119/2001 Sb. o nlyslivosti, ve ználí pozdě.jších předpisů; zákott č. 246/1992 Sb. na
ocltattu zvíř,at proti ty,ání, ve znění pozclějších předpi,sů

4 zákon č, 149/2001, o nryslivosli, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb,, o
veterinární péčia o zntěně některých ,sottvi,se.jících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů

- povedou přehled o každém provedeném usmrcení dle vzoru uvedeného v příloze ě. 3 a zajistí
prohlídku každéhousmrcenéhojedince, zdaneni kroužkován - nalezené kroužky bude každý,
kdo bude postupovat podle tohoto opatření obecné povahy shromažďovat společně s údaji o místě
a datu nálezu.
- do 31. t2.každého roku předají místně příslušnémuOOP souhrnně přehled o provedených
odstřelech vč. nálezených ornitologických kroužků(předávají se údaje zapředchozí období dle
é1.2,píípadnézanavazuj,ícípostupna plůdkových a násadových rybnících nebo lokalitách dle ěl.
3). Zpétné hlášení bude předáváno ORP, které je vložído systému Habides.
čHnet< 5

Postupovat podle tohoto opatření obecné povahy lze pouze, pokud bylo v souladu s § 5b odst.
4 zákonamístně příslušným OOP vyhlášenoo že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného
postupu, tedy nastaly okolnosti dle ěl. 2 nebo hrozí bezprostřední nebezpečívzniku závažné škody
podle ěl. 3 tohoto opatření obecné povahy.
Skúteěnost, že nasta|y podmínky pro uplatnění odchylného postupu podle ěl. 2 nebo 3 vyhlásí s
podrobnostmi bezgdkladně příslušný orgán ochrany přírody formou sdělení na své úřední desce.

odůvodnění

článek 6
Ustanovení § 5b odst. 1 zákona zakládá nložnost povolení odchylnélro postttpu při ochraně ptákŮ
od oclrrany (zákazi) stanovené v § 5a oclst, l zákona a stanovuje podrn írrky a důvody za nichž .ie
nložnépovolení vydat, Odchylný postup lze povolit, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení
(řešení s nižšímidopady, šetrnějšířešení) a je zároveň dán některý z důvoclůuvedených v § 5b
odst. l zákona (zde tedy clůvod prevence závažných škod na rybářství a zálem ochrany jiných
volně žijícíchživočichů).Respektovátt musí bý rovněž celkový cíl Srněrnice 20091141lES o
ocltraně volně žijícíchptáků, tedy zaclrování stavu populací volně žijícíchptákťr (z hlediska jejich
početnosti a rozšířenív rámci areálu) a vydání odchylného postuptt je také podmíněno dle §

45g zákona

zabezpečenírn ochrany (nepoškozením) evropsky významných lol<alit a
ptačíchoblastí, resp. zal-I]ezením dlouhodobého a soustavného vyrušování druhů, jež jsou
je.j v
.ie.iich předměty ochrarry, TýI<á-li se odchylný postrrp blíženerrrčetrého ol<ruhu osob, lze
souladu s § 5b odst. 4 zákona při splnění stanovených podrnínek povolit téžopatíenítnobecné
povahy cl|e § l71 a násl. správrrího řádu. Krajský úřad jako příslušný správní orgán dle uvedeného
§ 5b odst. 4 zákona přistoupil k povolení odclrylného postupu u korrrlorána velkélro (od zál<azil
jelro jedirrce úrnyslně usmrcovat) z následujících dťrvoclů.

, iili),

4

základní vÝchodiska
Kormorán vell<ý (Phalacl,ocorax carbo sinetrsis) je evropským druhem ptáka, u rrěhož došlo od
konce 60, let 20. století k výraznému populačnínru nárůstu a expanzi v rátrlci areálu, Podle údajů
Evropské agentury pro životníprostředí (EEA) došlo mezi vyhodnocovalrýrni roky l9'70 až2006
k více než2Otl násobnému nárůstu počtu hnízdních párů a populace nadále roste (nárůst o 37oÁ za
období 2000 - 2006). Cel|<ová velikost evropské populace |<ornlorána velkélro, poddruhu sinensis,
.je nyní odhadována na více než 700 tisíc jeclinců. Mezi faktory umožňujícítento nárůst se
nejčastěji řadí zlepšení kvality životního prostř,edí (odeznění vlivu potržíváníDDT a dalších látek
i celkové zlepšení kvality vocl), zvýšeníúživrrostivrritrozemských a litorálních vod (zvýšení
intenzity produkce akvakultury průbělru 20. sto|, apod.), legislativní ochrana tolroto druhu na
ízemívětšiny států Evropy a v neposlední řadě l změna k|irnatickýclr podnlínek a charakteristik
toků (nezamrzání řek - vliv přehradních nádrží, liclských sídel, regrrlace a dalšínegativní
zásahy clo korý tokťr apod.).

Na úzetníČeskérepubliky se nenaclrází žádná význarrná hnízdnípopulace (lrIavní hnízdiště
kormorána velkého se nacházejí především na pobřežíbaltského a severního moře) - v ČR hnízďí
cca 350 párťr a zřejrně i v souvislosti s dosud povolovanýln oclstřeletn (byt' aplikovanýtn lnimo
hnízdrrídobu), zůsíávátento počet cllouhodobě prakticky beze zmén, Česká republika je však

význanlttou nligračnícestou pro ptáky ze severozápadní, ale částečněi severovýchodní Evropy. S
ohledenr na dostupnost zdrojů potravy došlo nejprve ke zvýšenípočtu transmigratrtů lovícíchryby

na rybochovných zařízenícha postupně ik nárůstu zimujícíchkornloránů, kteří vyhledávají
př,edevšírn nezamrzající řeky prakticky po celém izemí. Pod|e výsledkťr nrezinárodnílro sčítání
vodních ptákťr dosahuje v posledních letech početnost kormorána v Ceské republice v zimních
měsícíchl0 000 - 15 000 jedinců a k tomu se přidává pronrěnlivý, avšak zrračný počet (tisíce až
desetitisíce) jedinců na poclzimním a jarním talru,
tta rybí společenstva a výše škod na rybářství tak můžedocházeí k postupné
kumulaci dopadů i na nlísteclr s relativně nízkým aktuálním počtem zjištěných jedinců kornrorána

Z hlediska vlivu

V průběhu tahu a zinrování dochází ke změttám v distribuci jedinců a tažných hejn v
území- pokucl zamrznou stojaté vodní plochy (rybníky a jiná rybochovná zaí,ízení),dochází k
zvýšenípredačníhotlaku na nezamrzlýclt vodníclr tocích. Zvýšený predačnítlak kormoránťr v době,
kdy nezanrrzlé vodní toky jsorr jejich jedinýnr rnožným lovištěm, se můžev pl'ípadě, že tyto
podrnínky llastanou po delšíobdobí, projevit negativně na rybích společetlstvech a vést k jejich
devastaci. Udává se, že jecletr jedinec, v závislosti na velikosti a podmínkáclr, denně spotřebuje
i50 - 600 g ryb (některé zdroje uvádějí až 700 g) a část ryb nrůžebýt během lovu napadena,
stresoválla azraněna (v rámci provedenýclr studií se počet poškozenýclr ryb v obsádce pohybova|
od 1oÁ do 47%o).
vel|<ého.

dle zákona č, I l512000 Sb., o
živočichy,ve znění
zvláště
clrráněnýrni
poskytování nálrrad škod způsobených vybranými
pozdějšíchpředpisťr, po dobu, kdy by| kormorán velký zaí,azetr rnezi zvláště chrárrěrré drrrlry
živočichů,lze dovozovat ekonomický rozsah škod na rybářsfví, resp. rybochovných zařízeních vposledníchletechsejeclnaloočástkuvevýši cca40mil.Kč ročně.Vzhledemkeskutečnosti,že
žádost o nálrradu uplatňovala pouze část subjektťt, jsou souhrnné škocly na rybáclr v rybochovnýclr
zaíízet,tíchvyšší.Dopady na jednotlivé provozovatele se sice liší(v závislosti na lokalizaci
rybochovných zailzení ve vztahu k oblastem, kde dochází k nejvyššíkoncentraci protahujících a

Na základě vyčíslenínáhrad škod na rybách

posl<ytovaných

zimrrjícíchkorInoránri, v závislosti na druhu obsádky, meziročně v závislosti na délce tryání ledové
pokriývky tra rybnících a rra dalšíclr faktorech), ale v případě cllouhodobější přítornnosti konnoránů
na rybochovném zaYízenímťrže v závislosti na podrnínkáclr a druhu obsádky doclrázet ke vzniku
závažných škod již při nízképočetnosti hejn (pod 10 jedinců).

V podmínkách Českérepubliky je s olrledem na akčnírádius tažných hejn kormoránů riziko
vzniku škody na většině rybochovných zaiízenía ténlěř,na všeclt tocíclr s paralTetry unložňujícírni
kormoránům lov ryb. Úzelaí Střecločeského kraje (zejrnéna v návaznosti na tok řeky _Labe)
představuje význatnnou tahovott zastávku vodních ptáků (a tedy i korrnoránů) na Úzetní CR a s
tím souvisí také dopad na rybničnílrospodaření i společenstva (předevšírn nrenšíoha středně
ve|kýclr) vodních toků. Narušování skladby rybích společenstev a zastoupetlí jednotlivých druhŮ
je zásadrlí př,edevšínl na techlricl<y upraverrých částech toků, ve výpustnýclr tratíclr vodních nádrží
s ovlivněnýrn teplotním režinrern apod. V rárnci přípravy tohoto opatření obecné povahy byla ve
spolupráci s Rybár'ským sdružerrím CR a Ceským rybářským svazeln analyzována míra
zatíženíjednotlivých částíťlzemí(míra rizika vzniku závažnéškody rra rybářství, případně
ohrožerrírybích společenstev) a na základé toho byly stanoven rozsah úzetní,na něŽ se
opatření vztalruje (viz dále).

Důvody a přednok|ady pro novolení odchylného postupu dle § 5b odst. 1 zákona

I.

Neexistence jiného uspokojivého

'řešení

Na základě dosavadrrích zl<ušenostíi provedených studií (včetně evropských projel<tů REDCAFE,:

Reducing the Conflicts between Connorants and Fisheries on a pan-European scale a
INTERCAFE: InterdiscipIinary Initiative to Reduce Pan-European Connorant- Fisheries
ochranná opatření jako např. použitísítíapod. je možnéaplikovat
Conflicts) je zíejmé,ženeleíální
pouze u menších, zpravidla irrtetrzivních rybochovných zařízerlí (sádky aj.) a dalšímetody
(pochůzky, akustické avizlální plašiče) jsou rovněž využitelné jen v omezené nríře (opět spíšena
nrenších vodních plochách). Zejména akrrstické plašení(s použitím plynových děl apocl,) nŮže
naopak představovat významnější rušivý faktor pro jiné druhy ptáků a dalšíchživočiclrťr,než je
béžnýlov, Na vodních tocích rrclze z lrlediska efektivity, ceny a pracnosti rreletální trletody
prakticky uplatnit. I přes tuto praktickou neexistenci vlrodných neletálních metocl, je však vhodné
vešl<erá opatření (ať již usmrcování či plašení) doplnit prostř,edky ke zvýšeníoclrrany ryb, jako je
instalace pontorrových úkrytůpro ryby ve vodníclr nádržích (rybnících), tvorba břehových
úkrytů,zachovávání litorálních porostťt či zvyšování celkové morfologic|<é pestrostivodních toků.

il.

Důvod prevence závažných škod na rybářství

Škoduv rybářství je možtrévnímat ve dvou úrovttích,a to jako škodu v rybníkářství či akvakultuře
a škodu ve vo|ných vodáclr (revír,ech). Přímá majetková škocla na rybách vznlká pouze při
hospodař,ení v oblasti rybníkářství (resp. v uzavřenýclr vodách obecně). Škodou v rybář'ství ve
volných vodách (na vodních tocích) není samotná škoda na rybách (ty nejsou předmětem
vlastnictví), ale mohou to b;i.t náklady, které poškozený ze svého nlajetku vyrraložil zb5tečné, aniž
se s nimi dostavil očekávaný výsledek, či které mLrsel pottžítna reparaci stavu vyvolarrého

,,)'l,::],:

škoclnou udá|ostí (marně vynaloženénáklady), Takovýnri zbýečnými náklady mohou být např.
výdaje, které subjekt rybářského práva vynaložil ze svých prostředkťr na dop|něrrí stavu ryb
(zarybnění) ve vodních tocíclr, v nichž vykonával rybářské právo, přestože rrru k rybám samotným
nesvědčiIo vlastnicl<é právo (více viz rozhodnutí Nejvyššíhosouclu Českérepublil<y sp. zn.25

Cdo 54012003,25 Cďo 320612001 a25 Cdo 396112009),

Při zohlednění základníclr východisek pro hodnocení důvodťr pro povolení odchylného postttpu
uvedených v doporučeníEvropské ltomise ,,Great Cornrorant: Derogations under the arlicle 9 of
tlre Birds Directive" a s,_olrledenl na výše popsaný stav, tedy skutečnost, že počet taŽných a
zimujícíchkormoránů v ČR stále narťtstá a oblast východních Cech je dlouhoclobě cílem tažných
hejn kornroránů, je zí,ejmétrvalé (dlouhodobé) riziko vzniku škod v prodtrkčnímrybářství i v
rybářských revírech tra územíStř,edočeského kraje. Predačnítlak kormor'ána velkého na rybí
společenstva vodních toků se významné projevuje především ve spojení se zhoršeným stavent
prostředí (upravené toky s neclostatkern úkrytů,ťrseky pod vodnírni díly s poznrěněným teplotrrím
režimenl a zvýšerrou koncentrací ryb apod,). Rybářské hospodařerrí v revír,eclr je však ovlivňováno
i tam, kde dochází k predaci citlivých a rybářsky významnýclr druhů, jako lipan poclhorní rrebo
pstruh potoční.

III.

Zájem ochrany (jiných) volně žijícíchživočichů

Vzhledern k potravnímu zanrěření kornrorána velkého, který je prakticky striktním ichtyofágem,
můžedojít v důsledku predace hejny korrnoránů k ohroženíjednotlivých druhťr ryb (byt vzhledem
k potravnímu oportunistnu konnorán konzumuje nejsnáze dostupné a tedy zpravidla nejhojnější
druhy) a narušení rybích společenstev, Drrrhotlrě mohou být ovlivněny potravní korrkurerrti
kormorána, případně organisnly vázané životnínrcyklem čijiným způsobenl na ryby (např, vodní

mlži). Zájem na ochraně pak spočívápředevším v zachování původníclr, přirozelrě

se

roznlnožujícíchryb ve vodních tocích a rybíclr společenstev, v nichž se vyskytují typické druhy
ryb pro jeclrrotlivá rybí pásma, které jsou součástíekosystému vodního toku. U jednotlivých druhŮ
ryb (přípaclně jiných organismů) lze za zájem ocltrany považovat především zachování zvláŠtě
chráněných a vzáctlých druhťt, případně druhů, u niclrž je narušetla přirozerré obnova populací
(do znaénémíry např. u pstruha potočního nebo lipana podhorního) a nrohlo bY tak
zvýšeným predačním tlakenr kornlorána velkého u nich dojít k výrazným zíráíám.

Dalšínrzájmem oclrrany přír,ody mťržebýt ochrana těch částívodních tokŮ, kde
predace kormoránů rnůženepříznivě ovlivnit stav předmětu ocltrany nraloplošných
zvláště chráněných ,ízemínebo evropsky významných lokalit, To v případě ilzemí
Středočeského kraje připadá v úvahu pouze ve zcela otnezené rníře, vzhlecletn ke skuteČnosti, Že

zvláště chráněná izen,tí či EVL, je_iichž předměty ochrany by rnolrly býr preclací
kormorána ohroženy, jsou relativně rnálo zranitelná - lokality na vodních tocích nrají
přirozenýclr charakter, s clostatečným množstvímúkrytůpro lyby a nízkou ÚspěŠností lovu
kormoránů.

IV.

Naplnění § 45g zákona a respektování cíle Směrnice 20091147lES o ochraně volně
žijícíchptáků

Naplnění požadavku stanoveného § 45g zákona bylo zvažováno ve vztalrtt k ptačímoblastem a

1

evropsky významným lokalitám na územíStředočeského kraje, a to především ve vztahrr k těm
územím,kde by odstřelem kormoráttů molrlo dojít k rušenípř,edmětů ocltrany citlivých k této
fornrě plašenífiiné dopady činnosti, krontě rušenístřelbou, se vzhledetn ke skutečnosti, že
nepůjde o nijak sollstavnou a hrotnadnou aktivitu, která by lrroltla např,. poškodit biotopy,
nepředpokládají). Z úrčinnostitohoto opatření obecné povahy proto byly vyloučeny vybrané
ornitologicky význarnné lol<ality uvedené v příloze č. l (lnezi nimiž jsou i evropsky význatllné
lokality či jejich části). Uplatňování odchylného postupu stanovertého tínrto opatřenírn obectré
povahy je rovněž onlezeno v maloplošných zvláště chráněných územíclr,čímžje zajiŠtěno
omezetrí rušetlí v řadě dalšíchlokalit poclstatných z hlediska ochrany dalšíchdruhů ptáků, jež jsou
předměty ochrany ptačíchoblastí, které se s ptačírnioblastrrri překrýva.jí. V ránrci přílohy Č.l

opatření obecné povahy byla nrimo výše uvedené lokality rovněž zohledněna existence
významnýclr zimních shromaždišťvodních ptákťr a existence hnízdišťčasně hnízdícíchzvláště
chráněnýclr drulrů ptáků Stř,edočeského kraje (rrapř. orel tllořský,.ier'áb popelavý ad.).

Vzhledem ke skutečnosti, že povolenílrr tohoto opatření obecné povahy nelze (s ohledem na
ttáročnost lovu kormot,ána) př,edpok|ádatvýnáLnné skokové navýšerrí odstřelu,

je

uvedené Územní

ontezení, spolu se stanoveným termínem pro uplatňování odchylnéIro postupu

v

rámci

kalendářrrího roku (převážně rnimo období hnízdění) a s dalšínipoclmínkami stanovetlými v Čl. 4,
možné považovat za clostatečné k vyloučerrídlouhoclobého a soustavného vyrrršování druhů, jež
jsou jejich předrněty ochrany ptačíchoblastí, Obdobně v případě přednrětů oclrrany evropsky
významných lokalit, v nichž lze z hlediska rušenístřelbou v okolí vodních toků a ploch považovat
zanejvíce citlivý druh vydru říční- zde, krotně otnezení v trtaloplošných chráněných územích
přispěje k srríženírnožrrýclr dopadů také derrní doba stanovená k lovu na rybnících v souladu s §
45 odst. l písnl. m) zákona o myslivosti (tedy vyloučenílovu za noci, resp, v době hodinu po
západu slunce až do hodiny před východem slunce).

Plnění cíle Směrnice2009l147lES o ochraně volně ži|ícíchptáků, tedy zaclrování stavu populací
volně žijícíchptáků (z hlediska jejich početnosti a rozšířenív rámci areálu), nebude v případě
konnorána velkého tímto opatřenírn obecné povahy dotčeno. Stav evropské populace kortnorána
je z lrlediska početrrosti přízrrivý (stále rostorrcí) a ani dosavadní odstřel prováclěrrý v jednotlivých
členských státeclt EU trend rťtstu početnosti neomezil. Tento odchylný postrrp tedy nebude mít, za
př,edpokladu zachová1,1í stávajících podmínek a trendu vývoje evrops|<é populace l<ormorátta
oÁ
velkélro, na celkovott početnost populace zásadní dopad (to je zajištěno i stanovením 20
početního limitu pro odstř,el),

podmínkv a okolnosti uplatňování otlchvlného nostupu
S olrledem na požaclavky kladené na obsalr rozlrodnutí (a tedy i opatření obecné povahy) v § 5b
3 zákona, nezbytnost zajištění souladu s jinými ustanoveními zákona ijinými předpisy a
zajištěníplnění výše uvedeného cíle Směrnice 2009llt47lES jsou v tomto opatření obecné povahy
uvedeny podrnínky pro jeho uplatňování. Podle požadavků § 5b odst. 3 zákona obsahuje toto
opatřerrí následLrjící údaje a podmírrky:
oclst.

.

označenídruhu - tento odchylrrý postup se vztahuje potlze lla clrulr kormorárr velký
(Plralacrocorax carbo sinensis).

;

i

:l':i; ,

Množství - počet jedinců, které je tnožnéodstř,elit, je tírrlto odchylnýIn postupertl stanoven
relativní hodnotou, konkrétně je povolena možnost od|ovu maxirrrálně 20 % jedincŮ z
lrejna, resp, v dohledové vzdálenosti z rrrísta odstřelu. Toto ttlnožsWíby nrělo být
dostatečné k zajištění prevellce vzniku závažl-týcl"l škod na jednotlivých lokalitách (z
oÁ z hejna) a
dosavadní zkušenosti je zíejmé,že úspěšnost odlovu nebyvá vyššínež 10
zároveň ve vazbě rra celkový stav (nárťrst) evropské popr,r|ace druhu zabezpečí, že nedojde
k porušenícílůSnrěrnice 2009l147lES. Hranice 20 oÁ umožriuje provést odstřel (a
5 jedinců, škody způsobenénižšírnpočtem
zaplašerrí)i zcela malých hejn čítajících
jedinců nebo jen jednotlivě lovícími ptáky rrepovedou ke vzniku závažnéškody ani
nepředstavují ohroženípro ostatní volně žijícíživočichy,
Prostředky a způsob odclrytu či zabíjení- vzhledenr k tonru, že kornrorán velký je zvěří
podle zákona č.44912001 Sb., o myslivosti, je v čl, l a 4 tohoto opatření obecné povahy
možtrost odlovu vázá1,1a rla osoby oprávněné dle zákorra o myslivosti a na použitístřelné
zbraně v souladu s tímto zákonem, který stanovuje dalšípodrobnosti postupu (ustanovení
§ 45 odst. l zákonao myslivosti např. vynlezujezakázané způsoby lovu včetně stanovení
denní doby lovu zvěře s podrobnější specifikací u vybranýclr clruhťr atp.),

povolení odchylného postupu dle § 5b odst. l zákona
prevellce závažných škod na rybářství a současně účelocltrany (iných) volně
žijícíchživočichů(k dťrvoclůmpovolení viz výše),

o Důvody pro
.

časovéokolnosti - vynezenyisou jednak dobou platrrosti tolroto opatření obecné povalry
(dle čl. 7 otnezena na 10 let, a to s olrledern na skutečnost, že se jedná o nástroj jiŽ
uplatněný, přičemž důvody, které irriciovaly aplil<aci tohoto postupLt přetrvávájí stále), a
dálejsou ve vztahu k riziku vzniku škod vztaženy k období od začátkrr clo konce období
tnigrace a zinlovárú kormorártťt na trašem útzemí.Zvolen byl rozsah pokrývající
úplný počátek tahu v průběhu srpna, přes celé zimní období až do konce biezna. Jarní talr
v některýclr letech doznívá i v průběhu měsíce dubrra kdy již plně probíhá hnízděnímnolra
jiných druhů ptáků a existuje tak vysoké riziko jejich rušení.Jedrrotlivé případy, kdy by
bezprostředrlě hrozil vznikzávažných škod těmito pozdně táhnoucírnijedirrci, však bude
možnéřešit postupem uvedenýnr v čl. 3 tolroto opatření. Specifikace denní doby v Čl, 4
opatření nrá vazbu především na úpravu založenol zákonem o rrlyslivosti, ale omezuje
také rr"ršení jiných živočichůa riziko záměny v případě sníženéviditelnosti.

.

Místníokolnosti (podmínky) uplatňování opatření obecné povahy - místníokolnosti jsor"r
dány jednak celkovýln vynrezenítrr, které je vztaženo k správnírnu území,pro které je
opatření stanoveno a pak specifikací k jednot|ivým typům ploch (rybníky, rybářské revíl'y
a jejich okolí) na nicllž nrůžedocházet ke vzniku škod nebo dopaclůnl predace kortnorána
na jiné druhy živočichťr.

Toto opatření obecrré povahy je statlovello pro územíStředočeského kraje, rricmérrě uplatnění
postupu bylo nutné vztáhnout na plochy, kde lze naplnění důvodůstanovených zákonem (zejména
riziko vzniku závažné škody na rybářství) předpol<ládat, Ve spolupráci s Rybářským sdruženínr
Čn Oyty proto iderrtifikovány dílčíoblasti , v nichžje koncentrována hospoclářská produkce ryb
(rybničníhospodaření) a na tyto oblasti, transponované do hranic úzetrtních obvoclťr obcí s
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rozšířenou působností,je uplatňování odchylného postupu.v ě|.2vztaženo. Konkrétně sejedná o

územi obcí s rozšířenou působnostíBene8ov, Beroun, Čásho, Černošice,Dobříšo Hořovice,
Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady,
Příbram, Rakovník, Říčuny,Lysá nad Labemo Vlašim, Votice a Sedlčany.

V

případě rybářských revírů(vodních toků) byla obdobně, ve spolupráci s Českým rybářským
svazom, identifikována jejich mirazatíženípredací arizikavzniku závažných škod nebo ohrožení
rybích společenstev, S ohledem na liniový charakter vodních toků však byl zvolen odlišný způsob
yyíngzení a přílohou é. 2 tak jsou stanoveny rybářské revíry, kde byly důvody pro povolení
identifikovány jako významné.
j]

S ohledem na potřebu zohledriit míru ohroženíjednotlivých lokalit, konkrétní cíle a předměty
ochrany přírodně cenných izemí není uplatňování odchylného postupu stanoveného tímto
opatřením obecné povahy vztaženo na izemí maloplošných zvláště chráněných izemi a dále
ornitologicky významných lokalit (významných zimovišť ptáků atp.) uvedených v příloze ě. 1.
Případy bezprostředně hrozícíchzávažných škod (např. u ěerstvě nasazených ryb po dobu neŽ se
v rybníku zorientují a obnoví alespoň základní ochranné chování) jsou i pro územi maloplošných
zvláště chráněných územi řešeny v ěl. 3 tohoto opatření obecné povahy. S ohledem na Úěel
omezení škod se můž9jednat o zásah krátkodobý a ěasově omezený (řádově týdny) s přesným
uvedením časovéhorozmezí,po které lze podmínky opatření obecné povahy uplatňovat (viz ěl. 3

Záiipffii

podnrínek stanovených e,4'á 5]tc;tibto opatření obecné povahy).

ostatních případech je, povolení odchylného postupu v těchto územípřípadně moŽné
individuálně v rámci standa|dňiho správního iízenío odchylném postupu dle § 5b odst, l zákona,
které umožní posouzeňi'konkrétní situace. Uplatňování odchylného postupu stanoveného tímto
opatřením obecné povahyje z důvodu ochranyjiných druhů ptáků (omezeníjejich rušení)zce|a
vyloučeno pouze v lokalitách uvedených v příloze č. l opatření, které byly vyhodnoceny na
základé dosavadních poznatků příslušných orgánů ochrany přírodyjako nejzásadnější z hlediska
jiných druhů ptáků citlivých k rušení. Pokud by i v těchto územíchbylo nezbytné povolení
odchylného postupu, lzejej po zváženivšech okolností vydat individuálně dle § 5b odst. 1 zákona.
Naopak v případě ohroženíjiného zájmu ochrany přírody (např. v případě zjištění zvláŠtě
chráněných druhů v lokalitěo které by byly rušeny), můžeorgán ochrany přírody a krajiny
4lE.,§,.(í zákona činnost omezit,ó\ za.\ázat (povolení dané tímto opatřením povoluje
póu2e''tialov kormorána nikoli výjimttý ze zákazú pro dalšíživočichydle zákona).

V

o

kontrola'-'závpreéngpodmínky uvedené v čl. 4 tohoto opatření obecné povahy upřesňují
způsob naptňení'PoÝiňnosti stanovené v § 5b odst. 5 zákona. Podle tohoto ustanovení
zákona je každý, kdo uplatňuje odchylný postup povinen nahlásit příslušnémuorgánu
ochrany přírody vždy k3l. 12. každéhoroku provedené zásahy. Předávání těchto údajůje
vztaženo vždy k předchozímu období dle ěl, 2, případně navazujicí postup na plůdkových
a násadových rybnícíchnebo lokalitách dle ěl. 3 tohoto opatření tak, aby byly souhrnně k
dispozici údaje zajednu ucelenou ,,sezónu" a nebyly roztříštěně vykazovány v polovině
období (tj, k nejpozději k 3 1 l2. se tedy předávají idaje zaobdobí od 1.8 předchozího roku
do 31.3. daného roku s případnými údaji o postupu dle ě1.3 nebo na plůdkových a
násadových rybnících).Podmínky specifikují, j akémajíbyt zaznamenávány údaje tak, aby

,ti-]",
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bylo možnénásledně vylrodnocovat účinnostvydanéIro opatření obecné povahy a mohla
být rovněž plněrra reportingová povinnost vypll1h,ající z předpisů EU. Eviderrce údajůje

rovněž nástrojenr kontroly naplňování odchylnéIro postupu, která musí b}t starrovena dle
§ 5b odst. 3 písrn. d) zákona. Za účelemef-ektivního využiííustnrcených jeclinců k
věcleckým ťrčelťrmby měl byt každý usmrcený kormorán osobou provádějící odstřel
prohlédnut, zdanení kroužkován, a v případě ná|ezu kroužku by mělo být zajištěno předání
tolroto kroužku s údajio rnístě a datu nálezu příslušnému orgátlu ochrarly přírody (který je
pak předá národnímu koordinátorovi programu sledování ptáků, .1ímžje Kroužkovací
stanice Národního muzea). Úaaie z odevzdanýclr kroužkůposloužík bližšímupoznání
biologie druhu, zejména původu jedinců, kteří byli na územíČR odstřeleni,

Kromě uvederrých podmínek je stanoven způsob dalšího rrakládání s uloverrými jedinci.
Korrnorán velký nepatií nlezi druhy, u nichž by byla v CR vytvořena tradice konzutnace,
a proto je tímto opatřením obecné povahy primárně povoleno dtženíusmrcených jedincťr
za účelemjejich likvidace v souladu se zákonem o myslivosti a veterinárnírl zákonem
(zákon č. 16611999 Sb.). Využitípro vlasttrí potřebu, tedy kotlzumace ulovených
kormoránů však není vyloučena, nicnréně na dalšínakládání s ulovenými jedinci, jako je
např. prodej apod. se již povolení trevztahuje. Kadávery usnlrcettýclr jedinců mohou také
poskytnout cenné infbrmace v rámci výzkumtt a vzdélávání (např, sleclování potravních
preferencí, parazito|ogie aj.), proto je utnožněno rovněž jejich předání l< využitív totnto
veřejném zájml subjektťrm, které disponují příslušným povolenítn ve smyslu zákona(tzn.
povolenínr odchylného postuptt zezákazu drženívolně žijícíchptákťl dle § 5a odst. l písrn.
e) zákonaza účelenrvýzkumu óivzdélávání),
Zákon

v § 5b odst, 4 váže využitíodchylného postupu povoleného opatřenínl obecné povahy

na

vyhlášení skutečnosti, že nastaly stanovené podnrínky pro jeho up|atňovárrí. Bez tolro, aby byl
tento krok místně příslušným OOP proveden, nelze odchylný postup uplatňovat. VyhláŠení
uplatňování odchylného postupu můžeobsahovat citaci podmínek tolroto opatření tak, aby bylo
zřejmé,jaký je stanoven postup a dá|e ve vazbě na čl. 3 tohoto opatření obecné povahy upřesní
zejménanázvy lokalit (rybníků, revírťr),přesrrě vynrezené časovéobdobí atp. Vyhlášerrí nastalých
podmínek již není samostatným správním aktem a orgán ochrany př,ír,ody jej proto provede co
nejefektivnějším způsobem, ktelýrn je v tomto případě sdělení na úřednídesce (v zájmu řádného
infornrování dotčenýclr subjektů však můževyužíti dalšífornly, zaslat jinr sdělení elektronicky
atp.). Příslušnými orgárry ochrany přírody, jež jsou oprávněrty vyhlásit, že nastaly podmírrky
pro uplatnění odchylného postrrpu clle tohoto opaření obecné povahy (a také orgány příslušnék
s|tronlažd'ování hlášení o uplatňování odchylného postuptr) jsou jednotlivé obecní úřady obcí s
rozšířenou působností, v úzerrrích zaíazených do kategorie pr"ír,odníl,ezervace a přírodní památka
Kraj ský úřad Středočeského l<raj e.

Ostatní

Povolení odchylného postupu stanovené tímto opatřením obecrré povahy nenalrrazuje
povolení či rozhodnutí potřebná podle zákona (např,. tanl, kde by docházelo
odstřelenr kormoránů k rušeníjiných ptáků či zvláště chrárrěnýclr drrrhťl rrebo tam, l<de je
nezbytné povolení k vstupu na izen,tí ZCHÚ apod.) nebo jiných právrrích předpisů (např.

jiná

povolení dle § 39 zákona o myslivosti).

,:

ť;,
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Jiné zásahy nebo činnosti zakázané dle § 5a odst. l zákona tímto opatřením obecné povahy
tleupravené. lze provádět pouze na základě povolení oclchylného postttpu vydaného v ránlci
sanrostatnéh o (ízení.

Rozhodnutí o odclry|ném postupu vydarrá dosud v jedrlot|ivýclr správních řízeních podle § 5b odst.
1 zákona nejsou, s ohledern na oclrranu clříve nabytých práv oprávrrěnýclt osob, dotčena a tyto
osoby se ř,íclípodnrínl<anri stanovenými v příslušných rozltodnutíc,h až clo konce jejiclr platrrosti.

Násleclně molrou postupovat podle tolroto opatření obecné povahy.

Toto opatření se statroví s írčinnostído 31. 3. 2032 (tj. na l0 let s př,esahem do konce
tahu kormoránťt v daném roce). S ohledern na skutečnost, že tento nástro.i byl ap|ikovátr v praxi
již v předchozím pěti-|eténl období a důvody, které vyvolaly jeho aplikaci přetrvávají stá|e,
považuje krajský iy"ad za vlrodné toto obclobí platnosti přeclmětného opatření obecné povahy
prod loužit.

vvlrodnocení připonrínek uplatněnÝch k návrhu opatření obecné rrovahv:
Kclokoliv, jelrož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povalry př'ínro clotČeny,
nrohl v době 1 5 dnťr od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy (návrh opatř'ení byl vyvěšen na
úředrrí desku krajského úřadu. ...,. uplatnit své připornínky (§ l72 odst.4 správního řádu).
K návrhu opatření obecné povahy bylaly rrplatněna/y následující přípomínky:

Rozhodnutí o unlatněnÝch námitkách:

Do 30 dnťr ode dne zveřejnění návrlru opatření (.. ......) rnohli vlastníci nenrovitostÍ, jejicl"lŽ
práva, povinnosti nebo zájmy souvisejícís výkonern vlastnickélro práva nrohly být opatřenírn
obecné povahy přínro dotčeny, podat proti návrllu opatření obecné povahy písernně odťrvoclněné
náInitky (§ l72 odst. 5 sptávního řáclu).

platnost a účinnost

článek 7
'l73 odst. 1 sPrávního
Toto opatřelrí obecné povahy nab;ivá účinrrostiv souladu s ustalrovetlím §
řádu patnáctým dnem po drri vyvěšení veřejné vylrlášky, kterým bylo oznámeno a Pozbývá
platnosti dnern

3 1.

3. 2032.
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i.

Poučení

článek 8
Do opatření obecné povahy ajeho odůvodněnímůžepodle § 173 odst. 1 správního íádu kažďý
nahlédnout u správního orgánu, kteqý opatření obecné povahy vydal, Proti opatření obecné povahy
nelze podle § l73 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

V Praze

dne:

Mgr. PavelVaňhát

vedoucí oddělení ocltrany přírody a krajiny

Seznam příloh, které isou nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy;

l. Seznam ornitologicky významnýclr lokalit, na které se dle čl. 2 písm. a) opatření obecné povahy

nevztalruj e odchylný postup

2. Seznam rybářských revírůna úzenríStředočeského kraje, na které se dle čl. 2 písnr. b) opatření
obecné povahy vztahuje odclrylný postup
3. Vzor záznamů o od|ovu a usmrcení
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Příloha č. 1:
Seznam ornitologicky významných lokalit, na které se dle čl. 2 písm. a) opatření obecné
povahy nevztahuje odchylný postup
Ptačíoblast Rožďalovické rybníky
Ptačíoblast Žehuňský rybník - obora Kněžičky

Evropsky významná lokalita Padďsko
Evropsky významná lokalita Lánská obora

vodní dflo Želivka - Švihov
Komárovský rybník u Srbska (okres Mladá Boleslav)
rybníky Hradecký, Velký a Malý Ch|ebský (rybníky u obce Chleby v okrese BeneŠov)
Turyňský rybník u Tuchlovic

Vavřinecký.yP,lik u obce Vavřinec (okres Kutná hora)
rybník Zbožňov u Sgnptína (okres Kutná hora)

Pffloha č.2
Seznam rybářských revírůna územíStředočeskéhokraje, na které se dle Čl. 2 písm. b)
opatření obecné povahy vztahuje odchylný postup

Mimoostruhové revírv:

BEROUNKA

3

- MO Beroun

4l l 004 BEROUNKA

6

- MO Rakovník

411 001

41l 006 BLANICE VLAŠIMSKÁ l
4l

1 01

t

ČÁSraVr A 1 a2- MO

Vlašim

Čá.lu.r, k revíru patíínádrže- Lom Horky, Panský

411012ČBnvBNÝ PoToK

1

_

ČpnvBNÝ PoToK

3

-Mo

411 o14

az-Mo

Mo Zdice
Hořovice

14

411 018
41

l

4ll

019

DOUBRAVA2- MO Vrdy,
DOUBRAVA

994 JELITO

3

k revíru patřínádržNa ostrově

A - Mo Žteay

-

Středočeský územnísvaz

411 024

JIZERA

1

- MO

411 025

JIZERA

2

- MO Benátky

Předměřice nad Jizerou
nad Jizerou

- MO Mladá Boleslav

411 026 JIZERA 3

JIZERA

4

- MO Mladá Boleslav

4|1 028 JIZERA

5

- MO Bakov

411 029

JIZERA

6

- MO Mnichovo

41 1 033

KAČÁK 4 - MO

411 027

4l1037 KLENICE

1

nad Jizerou, k revíru patří tůň Stará Jizera

Hradiště, k revíru patří Mohelnická tůň a Hubálovská tŮň

Kladno, k revíru patíínáďrže Kročelrlavy a Okrouhlík

- MO Mladá Boleslav

41| 046 LABE l4 - MO Mělník, k revíru patří: odbočka Labe ke zdymadlům laterálního kanálu
u obce Hořín, Mělnický přístav, Spodní plavební kanál
14'A - MO Mělník, k revíru patří: Pískovna Vlíněves (Baraba, Pískovna Vlíněves
Mlazické
tůně, Hořínská strouha, Vehlovická tůň, Staré Labe a Hadík, Sutrák
I., Sidonka,
411 167

LABE

411041LABE

15

-MO

ObřísWí

LABE

16

- MO

Neratovice

41l l51LABE

16

A _ TŮNĚ K)ZLY - Mo Neratovice, k revíru patří: Kozelská tůň, Jiřická

4ll

144
-.

LABE

16

M - MLEKOJEDY PÍSKOVNA
- Mo Neratovice
:,|

4ll

049

LABE

17 _

411 048

Lobkovická tůň
ll ,:'

41 1 155

'.

Mo Kostelec

a

nad Labem, k revíru patří Mlýnská strouha

LABE l7 A'-MO,Kostelec

nad Labem, revír tvoří:jezero Lhota, Konětopy

a

raŠeliniŠtě

nad křeneckou tůní

4l1 050 LABE l8 - MO Brandýs

nad Labem

-

Stará Boleslav

_ PROBOŠTSKÁ JEZERA -Mo Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, k
revíru patří tůň v č, 6 v Prokopce, Staré Labe, Staroboleslavská, Očko, Laguna Káraný, Borek,
411 165

LABE l8 A

15

Proboštská j ezera,Yaňkovo jezero, Bezejmenná tůň, Černá tůň
41 1

05l LABE, l9 - MO Čelákovice

411 164 LABE 19 A _ Řp,HnČrn - MO Čelákovice, revír, tvoří tůně, písl<ovny, slepá ralllena a
nádrže: Václavka, Honlolka - Urbanka. Labíčko,Hrad, Procházkova, Byšická, Kozí ChluP,

Řehačka

4l1 053 LABE

silnici Saclská -

Nymburk, k revíru patří: ťrsek Korrřimky (Výrovky) od ústído Labe k
Nyrnbr.rrk u Zvěř,ínku, ťrsek Šemberyod írstído Kouřirnky k silnici ZvéYínek -

21

- MO

Hoř"átev

411 163 LABE 21 A - rŮNĚ A NÁDRŽE, - MO Nynburk, k revíru patří: Malé Valy a potok
Liduška, nádrž Písty, b;liva|ý lonl a koupaliště Bobnice, nádrž Chleby, Rentanence, rameno Staré
Labe _ Sadská, rameno Staré Labe - Nynburk, Štěrkopís|<ovištěrr Konrárenskélro ostrova
411 054 LABE 22 - MO Poděbrady, k revíru patří úsek Cidliny od vtoku do Labe k silniČnímu
mostu u nájezdu na dálrrici, Bačovka od vtoku do Labe až l<e kametltrému mostu přes RaČovl<r,r a
slepá a odstavná ramena propojená s hlavním tokem Labe: Chvalovické, Kmenovo rameno,
Polabecké ramello, Grabnerovo rameno

4l l 055 LABE 23

A-

MO Nová Ves

411 056 LABE 24 A_MO Kolín, k revíru patří: Černá strouha a úsek Klejnarky od
Černéstrouhy ažk jezu v Mladém Hlízově a pískovna Velký Samberk
411

jejího Ústí do

161LABE24A_rŮNĚAPÍSKO\rNY-MoKolín,revírtvoříjednotlivépodrevíry-slepá
a nádrže: Štolbovka,Legerovo ralneno, Staré Labe, Malá Spálenka,

l,alTlena, tůně, pískovny

Ovčačka,Drožd'árna, Velká Spálenka, Nový písečák
411 057

LABE

25

- MO

Týnec nad Labem

25 A- MO Týnec nad Labem, revír tvoří tůně a slepá rantena: Špinkovo jezero,
Lžovickéjezero, Bejkovtra, Mádlovo jezero, U Vrby, Pod Kučerovými, Holrrranovo jezero, Lipiny,

411 160

LABE

Velké jezero

4l 1 l l 1 LABE 24 D - MO Veltruby, revír tvoří rrádrž Nový písečák
4

1

1 l 18

LABE 24

F,

- MO Tři Dvory, revír tvoří nádrže: Veletovský

rybn Ík, Jezero Ostrov

4l l 058 L|TAVKA l - MO Zdice
41] 059 LITAVKA 2 - MO Hořovice, k revíru patří část potoka Chunravy od Ústí do Litavky v
Libornyšli až do Hostomic a nádrže: Neunrětelská Velká, Noviny, Hražba, Palivčák
411 062

Sedlčany, k revíru patří: Secllecký potok, levostranný přítok potoka

MASTNÍK l - Mo

16

,

:,,'j,''

i

Mastník od soutoku k jezu nad obcí Jesenice, mimo rybník Dlouhý
je retenční nádržv k,ú. Sedlěany
411 065

Nedrahovice. Součástí revíru

MRLINA 1 - MO Nymburk

411 190 STARA MRLINA
toku v k,ú. Nymburk
411

-

- MO

Nymburk, revír tvoří staré rameno Mrliny vzniklé přeložením

06IRAKO\rNICKÝ PoToK

- Mo Křivoklát

1

411 0'l0 RAKO\rNICKÝ poToK 2 - Mo Rakovník, k revíru patří: vlastní tok Rakovnického
potoka, Polský rybník, Senec - závlaha, Pavlíkov - záv|aha, Bory, Kněževes, PanošíUjezd
411 133

SADSKÁ - MO Nymburk

411 075

sÁzRvn

- Mo

2

Týnec nad Sázavou

4l1 076 SÁZAVA 3 A - Mo Benešov

- MO Čerčany

411 153 Sázava3''B
07'7

sÁzRva 6 - Mo

Český Šternberk

411 07g

sÁznve 8 - Mo

Soutice

411 080

sÁzava

Zruěnad Sázavou

4I1

4l l 081 SÁZAVA

- Mo

9

10

SKALICE

Vlastějovice

PoToK

411 106 SEDLICKÝ
41 1 083

-Mo

3

2

- Mo Hulice

- MO Březnice,

k revíru patří úsek Hradeckého potoka od Velkého rybníka

v Nestrašovicich až k pramenůrn

411 089 ŠBvtgBRA 1

- Mo

Český Brod,

nádrže: Chodotín, Pivovarská nádrž, Návesní

41I 125

VLKAVA 1 a2 -

k

revíru patří Milěický

a Jalový potok

a

Středočeský územní svaz

4ll093 VLTAVA l - MO Mělník
41 1 168

VLTAVA

Vlt'avou

I a II

1

A - Vrbno - MO Mělník, k revíru patíínádrže: Vrbno, Želěin, LuŽec nad

4tl 094 VLTAVÁ 2 _ MO Kralupy nad Vltavou, k revíru patří: Bakovský potok od ústído Vltavy
až k mostu v obci Pozdeň. Souěástíjsou dále potoky: Červený od soutoku s Bakovským potokem
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,!

l,:; , |

;

k mostu silnice Slaný - Velvary v Ješíně, Zlonický a Byseňský potok od soutoku s Bakovským p.
ažkpramenům věetně všech přítoků. Vranský potok, Bakovský potok od obce Pozdeň a Červený

potok od Ješínaa Dolanský (Zákolanský) potok od soutoku s Vltavou k mostu v Otvovicích jsou
chovné

4ll

l75

VLTAVA

- MO

2B

Kralupy nad Vltavou, revír troříbývalápískovna Vojkovice

411 142 VLTAVA 2M - MO Kralupy nad Vltavou, revír tvoří rybníky: Zeméchy 3,
Návesní rybník Kozomín

41l

101

ŽBltvra

411 139 Grádo

1

_

- MO Čelákovice
- MO Kostelec

4l1 008 Cidlina l - MO Libice
Cidlina

B

1

-MO

4t t oio Cidlina 2

-l/ro

4l1

1

01"|

1,

Mo Hulice

411 l45 Ovčáry a St. Labe

41 1 009

Minice

Doubrava

nad Cidlinou

Žehuň

Žiže|ice

- MQ

411 034 Klejnarka 1 -

nad Labem

Dorlbrava

'l

l

1

MO Kutná Hora

411 166 Labe 15 A, tůň Obříství - MO Obříství

4|1 162 Labe 22 A, jezero Kluk - MO Poděbrady

4ll1l7

Labe22

A-MO

Předhradí

4||114,Labe23 B-MONováVesuKolína,krevírupatří: Doleháj 1,Doleháj2, Písečák1,
Písečák2

4l

l

l09 Labe 24 B - MO Staný Kolín

411 1l0 Labe24

C-MOVelkýOsek

41]l 066 Mrlina 2

- MO Rožďalovice

41l 074 Sánská strouha l - MO Pátek u Poděbrad
411 078 Sázava 7

- MO Kácov

4Xl OS?iSuchomastský potok 1 - MO KrálůV bvůr
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411 096 Vraný potok
41 1 098

Vrchlice

1

l

a2

- MO

- MO Šlapanice

Kutttá Hora

Pstruhové revíry:
413 996

BLAŽEJOVrCKÝ PoToK

z

- pÍŠrĚ(RACHYNĚ) -

Středočeský ťtzemní svaz

413 002 BRZINA 1 - MO Sedlčany, k revíI,u patří pravostranný přítok PoČepický
potok (Svrchnice) od soutokrt až k rybníku v obci Počepice a levostranný přítok Krašovický potok. Dá|e
Brzina

4l3 003

revíru patří levostranný potok Selná včetně retenčnínádrže tl obce

l<

ČÁslnvrA l - Mo

Čáslav

DOUBRAVA 3 P (HOSTAČOVKA) - MO
írstído Doubravy ažkhrázi nádrže v Hostačově
413 004

413 009

JAVORNICE l - Středočeský územrlísvaz

413 0l

JIZERA 3 STRENICKÝ PoToK

1

KLEJNARKA

4l3

KOŠÁTECKÝ PoToK

01 5

1

- Mo Přívory

413 049

LITAVKA

2P

413 040

LITAVKA

3

413 0l8

MASTNÍK 2 - Mo Sedlčany

413 020

MOHELKA

- MO

- MO

1

4l3 02l oSTRoVSrÝ

Hořovice

Příbranr

- MO Mnichovo

porOr l - Mo

Hradiště

Zruč nad Sázavou

413 022

pŠovra1 _ Mo

413 026

sÁzava

413 032

ŠrĚpÁNovSKÝ PoToK l - Mo

413 034

ZÁBRDKA l - Mo Mnicltovo Hradiště

6

Mladá Boleslav

- Mo Čáslau

413 014

2

-Mo

Žleby, revír tvoří úsek Flostačovky od jejího

Mělník

(KŘEŠICKÝ nororc; - Mo Český Šternberk
Soutice
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příloha ó.3yzol, záznamů o odlovu a usmrcení

cas odlovu

Místo odlovu
(lázev ol:ce či k.Ll. a název lokality,
rybníka...)

- pro každéhr: uloveného

NázeV honitby

Uživatel honitby

cislo l(íouzku
(bylli pták

takto označen\

jedince vyphite sanlostatný řádek
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