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VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
"krajský úřad"), jako místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29
odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněni pozdějších
předpisů, a orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 5 pfsm. h/ zákona č. 114/1992'Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů (dále "zákona o ochraně přírody
a krajiny"), vydává podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších
předpisů, v souladu s § 56 odst. 1 a odst. 2 pism. b/ a pism. c/ zákona o ochraně přírody
a krajiny a na základě§ 56 část.4 zákonao ochraněpřírody a krajiny toto
opatření obecné povahy,

kterým se mění podle § 84 odst. 1 písm. b/ zákona o ochraně přírody a krajiny povoleni
výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště'chráněného
živočicha bobra evropského (Castor fiber), které krajský úřad vydal v opatřeni obecné
povahy ze dne 2. 5. 2014, čj. KUOK 42224/2014, takto:

ČI.IX opatření obecné povahy ze dne 2. 5. 2014, čj. KUOK 42224/2014 zní:

"Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti

tohoto opatření".

Odůvodnění:

Krajsky úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně
a věcně příslušný

orgán ochrany přírody

upravil postup při provádění zásahů

do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského povolením výjimky
ze zákazů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.

Byla povolena výjimka opatřením obecné povahy ze dne 2. 5. 2014, čj. KUOK
42224/2014, kterým orgán ochrany přírody povolil odstraňování nebo zprůtočňování
bobřich hrází a likvidaci bobřich sídel ve stanoveném časovém období, přičemž
oprávněnými osobami k prováděni těchto zásahů jsou správci vodních toků, vlastnici nebo

správci vodních děl a vyjmenovaných typů staveb a vlastnici nebo správci ostatních
staveb.

V původním povoleni výjimky, které bylo vydáno opatřením obecné povahy
zs dne 2. 5. 2014, je platnost výjimky v článku IX stanovena na dobu 5 let od'nabyti
účinnosti opatřeni (tj. od 27. 5. 2014). To znamená, že stanovená doba platnosti povolení

končí v květnu 2019.
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Podle § 84 zákona může orgán ochrany přírody z vlastního podnětu nebo na návrh
vydané opatřeni obecné povahy změnit, popř. zrušit, a to za stanovených podmínek.
V tomto případě za podmínky podle § 84 odst. 1 pism. b/ z toho důvodu, že úpravu
postupu oprávněných osob vyžaduji zájmy ochrany přírody, za situace, že hrozí vážná
ekologická újma.

Činnost bobra evropského ovlivňuje stabilitu vodnich toků, hrázi rybníků, vodních nádrži
a protipovodňových hrází. Budováni nor může vést k narušení stability a zvýšeni
propustnosti těchto hrází. Tím může být ohrožena bezpečnost osob a majetku. Bariéry
ve vodních tocích z bobřich hrází vytvářejí překážky odtoku vody, způsobuji zaplavování
okolí, což je ohrožující v případě povodňových stavů. Podmáčením a zatopováním těles

dopravní infrastruktury je 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

povoleni výjimky umožňuje oprávněným osobám provádění potřebných zásahů
ve veřejném zájmu, a proto přistoupil k návrhu projednání změny platnosti vydaného
povolení, tedy předkládá tímto návrh na prodlouženi platnosti povoleni výjimky.

Navrhovaná změna se týká doby platnosti povoleni výjimky, a to tak, že se platnost
povoleni prodlouží o dobu dalších 5 let, tj. do května 2024.
Poučení:

Oznámeninávrhu opatřeni obecné povahy a možnost uplatnit písemné připomínky:
Návrh opatřeni obecné povahy se podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále "správní řád") doručí veřejnou vyhláškou, kterou
správní

orgán vyvěsí

na své úřední

desce a na úředních

deskách obecních

úřadů

v obcích, jejichž správních obvodů se má opatřeni obecné povahy týkat. Zveřejněni bude
provedeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření obecné povahy musí
být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

K návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
u správního orgánu písemné připomínky.

Podle § 172 odst. 5 správního řádu vlastnici nemovitosti, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem veřejného práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, a další oprávněné osoby podle 61. II opatření obecné povahy ze dne
2. 5. 2014, tj. správci vodních toků, vlastníci nebo správci vodnich děl a staveb, mohou
podat proti tomuto návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky
k orgánu ochrany přírody ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejněni. Zmeškání úkonu
nelze prominout.

O námitkách rozhodne krajský úřad, přičemž rozhodnuti o námitkách bude součástí
odůvodnění opatřeni obecné povahy (§ 172 odst. 5 správního řádu). Opatření obecné
povahy bude zveřejněno stejnou formou jako návrh. V souladu s ustanovením §173
odst. 1 správního řádu nabude opatřeni účinnosti patnáctým dnem po vyvěšeni na úřední
desce krajského úřadu.
otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Obdrží:

- prostřednictvím datové schránky - k vyvěšeni na úřední desce:
Obce Olomouckého kraje
- k vyvěšeni na úřední desce:
Olomoucký kraj
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