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rozdě|ovníku

V Praze dne 11. 08. 2OO9

1

podle 55 oqs!: 8
Věc'' Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice
znění pozdějších
ve
krajiny,
přírody
a
zákona č,. It4lLggz Sb., o ochraně
jako ústředníorgán státní správy
Ministerstvo životníhoprostředí (dá|e jen uŽe1,
v souladu s ustanovením 5 79 odst. 3
ochrany přírody pooie-ustanovení g 79 oost.r a
ve znění pozdějších
písm. b) zákona č, 1L4/Lg92 Sb', o-o.ň''na přírody a krajiny,
předpisů(dá|ejen,zauonoocnr9ncpřírody.a'krajiny.'),nazák|aděprovedeného
znění pozdějších předpisů
qnrávního Yízenípodle zákona r' soolzo]oísu.,
'p."ní.{áá,íe
j;;,,'př"'i rao1l u oo zváŽení všech okolností vydává toto
ř5;T"

RozHoDNuTÍ

ve smys|u $ 5 odst' B zákona o ochraně
Povo|ení k provozování záchranné stanice
ptactva
ooú'ouo|ný ekologický spo|ek - ochrana
ořírody a krajiny *-z"o"t"]i' kierým:"
!e síolem zaoctsta 75, 3t7 O0 Plzeň

udě|uje
dle návrhu uvedeného v žádosti takto:

péčiživočichůmzraněným,
1) Záchranná stanice bude zajišťovat komp|exní
paiazity. n!ňo Ira!9;lcnim, živočichům
nemocnym, os|abenýn.' p,o.ňíuJnutím,k migrujicímu nebo
hibernujícímu druhu,
patřícím
joÚu,
s příznaky otravy, živočichům
u kterých
živočichům,
nebo
ročn"í
který se vyskyt| v přírodě "'n"'"I.oo*u a v důsledku těchto oko|ností nejsou
jsou porušeny přirozuné u,o..á .ňouáni,í9r"". přírodě (dále jen ,,handicapovany
p"r"ii.
dočasně nebo trva|" ,.hop,,i'
"á přírody. V-;á';i opatření k předcházení
do
navrátit;ě|
živočich.'),s cí|em ie
péčiživočichůmu kterých je
také
ziuojřrií-ňo,r.viu:"
úhynu
zraňování nebo
či zániku jeho biotopu.
2)

.Z,aznano poškození
ohroŽeno zdraví či Život, au""á"
pocházející ze správního
handicapované živočichy
Záchranná stanice'.bude přijímat
glovice, il;;'iř"; Horaždbvice, Horšovský
Stod,
obvodu obcí s rozšířenou pus$noiií
Nýřany,, plzeň, Pieštice., Rokycany,
Týn, Klatovy, Kra|ovice, r'rĚň"'ír,nuprncne kapacity zajistí záchranná stanice
Stříbro, Sušice a Tachov. ť5ň;;;Ě
ú|-rip"oc potřeby a volné
převoz přijatých živočichůd"i'''iď" "ň;i';ěh;;;}ffií:
oblastí čR, pokud záchranna
kapacity přijme handicapovlji'z'řůi.i..,'
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stanice zajišťujícítoto územínebude mít pro příjem těchto Živočichůdostatečnou
kapacitu nebo vhodné podmínky.
jejich
3) Záchranná stanice zajistí převzetí handicapovaných živočichů,případně.
oJchyt na žádost náiezce, jejich zák|adní ošetřenínebo převg1 'na -ošetření
k vetLrinárnímu lékaři. Zák|Láním ošetřením se rozurjí zajištění zák|adních
oiotogi.l.ý.h potřeb živočichajako je nakrmení a napojení a odstranění akutního
zdravotního rizika tak, aby néoo.ňá."|o ke zhoršenístavu živočicha(zastavení
krvácení, vyčištěnírány, zajištěnítepe|né pohody apod.).
4) Záchranná stanice bude zajišťovat péčio handicapované živočichyv případě
potřeby v nás|edujícím rozsahu:
a) krátkodobé drženívšech druhů handicapovaných živočichůvo|ně žijících
na územíČR kromě medvěda hnědého (IJrsus arctos), V případě příjmu
medvěda hnědého zajistí záchranná stanice jeho převoz do jiného vhodného
zařízení'
b) d|ouhodobé drženíhandicapovaných živočichů,to znamená drženípo dobu
de|šínež 3 měsíce, těchto skupin:
třída ptáci (Aves) - všechny druhy
třída savci (Mammalia) _
druhy kromě dospělých
řád sudokopytníci (Artiodactyta) - všechny
alces).
(Alces
jedinců u-;"in oi]rinů je|enů a |osa evropského
řád hlodavci (Rodentia) - všechny druhy kro.mě bobra evropského
(Castor fiber) a ondatry pižmové (ondatra zibethicus)
třída p|azi (Reptilia) - všechny druhy
třída obojžive|níci (Amphibia) - všechny druhy

péčizv|áště
stanice^ poskytne, v případě . nenaplněné kapacity,
podle
$ 89 odst. 1
zabaveným
4,
chráněným ziuoii.ňůň sr<rípin uvedlných u- boť:
o odebrání
rozhodnutím
se
zákona o ochraně přírody a kra;irI/ íito ziuotichové je upraven pokynem MZP
stávají majetkem štatu á způsóo'rrospodaření s nimi
č' 1/2005'
ve' stanici vyléčeníči odchovaní
6) Záchranná stanice bude zajišťovat, aby jedinci
přírody. Do přírody^lze vypustit
by|i, pokud to bude možné,nauráceni,'-pet oo .stavu,
bez nás|edků poškození,
pouze živočicha,který je v dobréÁ zdravotním
život v přirozeném
p|nohodnotný
úrazu či nemoci, které by známožňovaty
vadných návyků
bez
prostředí u i,oJ-.j nůi,u.6óuanv óriň.ené,vzbrce iňouaní po jeh.9 ná|ežité
aŽ
provést
|ze
a vtištění. Vypuštění takového živočicna
neJvice odpovídajícímpřirozenému
.o
p*'tr"ái
u
přípravě
rekonvalescenci a
pr"Jřlaaaní přirozené potravy (např. živékořisti
biotopu u na,.oíiůň áiui'.,'u, včetně
a přirozenými predátory.
;;;íňň;), u ó."'"ní kontaktu s čtověkem
živočichvypuštěn do přírody
7\ Záchranná stanice zajistí, aby. by| avyléčený
pouze' v ročnímobóobí, které odpovídá
přednostně v *i,tÉ, rá" nvr na|ezen
jiných
ná|ezu není známé nebo je z
období aktivity daného druhu. P;k;; 'i'to
stanice vyléčenéhoživočichavypustí
důvodůk vypuštění nevhodne, ,a.n|.unná -,potřebáň daného druhu
která
na jiné unoonJ."r.or.uiřJ, iiu'a'.-Jp""io?
Vypustit
přežít'
a
se
_ao zluoti.ňoli'uji.ti' možnost uživit
vypouštěnen."""viěiJ;;;"
jiné vhodné |okality |ze jen po vyloučenírizika
vy|éčenéhoziuoli.ňá
po
kterému-by moňto dojít bezprostředně
opakovaného poranění nebo ,t."'u,-řá
vypuštění
Při
ptát<ů, apod.).
vypuštěnítnubř. b|ízkost ,roup'ů.ř'rv.ňri "ýň""štění
stanice v sou|adu
záchranná
pbstupuje
vy|éčenéhozií"ii.i... o" í"r"Z pii;"á'
s p|atnou právní úpravou'

5) Záchranná
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handicapovaní) zajistí
B) Jedincům, které nebude možnévypustit do přírody (trva|eprávním.i
předpisy. Tito

záchranná stanice d|ouhodobou péčiv souladu s platnými
jedinci mohou nýi vvuziti k odchovům m|ád,at, jako adoptivní rodiče pro opuštěná
informování veřejnosti
m|ád,ata neoo v .a*ti eko|ogické výchovy, např' za úče|em
případně
zRůsob,5:cn
vhodných
jejiéh
a
o.hróžení
o příčinách a oůsi"áii.h
:..h|P}'
za úče|emzisku.
k da|ším aktiviiáň s ve?e'iností, které nejsou provozováhy
za účelem
Zvláště crrrancrre iiuoei.Áy.n".'ní .á.h.unná stanice prodávat a nabízet
činnosti.
propagaci
zájmové
k
využívat
prodeje ani
o přijímaných.
9) Záchranná stanic^e bude zajišťovatposkytov-ání,informací veřejnosti
jejich
zraňování
předcházení
jejich
o
ohrožení,
druzích živočicÁů,o příčiňách
.např.
trvale
proh|ídek
a
expozic
formóu komentovaných
ocnlany
;
pro
dŠti
programů
'óa'oo".6
osvětových
a
ň'ioi.upouanýcn živočichů,informačních
mediích
ve
veřejných
reportáŽí
výstav fotografií, informačníchIetáků,
u
'ntao"z, stránek.
a webových
živočichů
10)V záchranné stanici bude vedena evidence přijatých zvláště chráněných
uvedeny následující údaje:
a záznamy p'gJěn"l":i.r,' ošetření. v evidenti budou
datum
"
přijetí, místo ná|ezu,
druh, věp (puri.,luu.,,uáult.),.datum
'zdravotní.stav,
přehled
a
přijatých živočichů
a místo vypuštění, předání či úhynu)' Vy]pi. ev.idence
za. up|ynu|ý ka|endářní rok,
v
bodu
uuáo"n\i.h
.B)
o činnostech záchranné stanice,
roku nás|edujícího.
bude předán uŽp ulJy-nejpozději do 31'3.

odůvodnění
jen
spo|ku _ ochrana ptactva (dá|e
Na zák|adě žádosti Dobrovo|ného ekologické-ho
provozování
zaháj;;; ;;;"íiri'.ni o udě|ení povo|ení k
,,DEs oP*) by|o dne 23, 3' 2oO9
a krajiny'
přírody
ochraně
oa't. B zákona o
záchranné stanice podle ustanovení š i
organizačním
personá|ním,
informace o vybavení,
K žádosti by|y přilol$; ňň;.;9;;
její činnosti.
i".r.ň.re*,.á:ist*í štanice a návrh rozsahu

"

Zahájenísprávníhořízeníby|odopis"*.č:l.-214o4lENVlo9-13o7/6zo/o9-zs31ze
úěstu P|zeň a zároveň byla usnesen|m
dne 30' 3' zoog oznámeno účastníku.řizení
štunou"nu 15 denní |hůta pro vyjádření.

Dopisemč'j.214X6/ENV/'09.13oB/6zo/og-Zs3tzedne30'3.2009bylovsouladu
místně přís|ušnéhoorgánu
'i-oast'' B zákona
.'..:::ui'ko
s ustanovením s
"-ýzao".."'
veterinární správy. Zároveň by| tento dopis
jen
ochrany zvíYat, státní správy myslivosti a
ochrany přírody a krajiny Čn1oáte
zaslán na vědomí a případné vy3ádŇ njentuře
kraje.
;ÁóPli čn"l u Krajskému úřadu P|zeňského
ytŽp onorže|o stanovisko A6PK Čn - správy CHK9 Český
Během správního řízení
pi""ó'*9ní'záchranné stanice za předpokladu
les, která doporučuje. udě|it pouor"ňi r.*
presne a důktadnéevidence přijatých
stanice DES
splnění všech ,ák;;;ý.h pozaaavt<ů
iueÁ stanovisku uvádí, že záchranná
:.;llJi,xo pt,un u""e"tlíveoení
pro téměř
péči
zvířat. A.PK cR
u t*r.'nicre zalÉténumožnou
oP má po stránce óórsonární, o.gu.nT,]ůIimnožstvívoriéiá uoikací pro n.ejrůznějšídruhy
žijícíchziuoeiJr.ů-,
všechny skupiny
Ná;;' pro vodní P|ákv je ve stádiu
"j"e
ptáků či savců a externě :!?Š!^l.J''řári.j;;.;.
stan.ice já možnéudě|it za obdobných
iácňranné
provo-zování
k
PovoIení
výstavby.
především za podmínky
maií
které
podmínek,
!n!ňgvat'."'áŠňH''p"o"ň"j-1ui;,."*t,
-páá'áú"e
evidence přijatých živočichÚ.
pro
Dá|eMŽpobdr.želokladnéstanoviskoKrajskéveterinárnísprávyproPlzeňskýkraj,
v É|znisp|ňuje dosud platné podmínky
spInit
ve kterém konstatuje , že záchr.nná itanice
povinnost
|.o'nóánuti stanovit
chov handicapovaných zviiat' oóorueu:e -d9 p'auňi' předpisem k s 14b zákona-č'
podmínky, r.te,e slu'ui,"ilpiuJ"uší#;.ň'"i]oJ.i'
zákóna č. 3LzlzaOB Sb., kterým
ffi;í,;;
o'"ř
nJ-JJiunu
246/Iggzsn.,
'neni
'uiru.
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se mění zákon č.246/Lg92 Sb', na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
př"Jpi'b,l?r.on i, olqtzoo4 sb., o správních poplatcícň, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č' II4/Igg2 Sb., o ochraňě přírooy a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále
jen ,,zákon na ochranu zvířat..). který dosud není'v platnosti. Po jeho ustanovení bude

dozorová činnost Krajské veterínární správy prováděna v souladu 5 tímto předpisem.
Magistrát města Plzně, jako přís|ušný orgán ochrany zvířat, souhIasí s vydáním
povolení ř pro.,o'o., ání záchraňné stanice pro DES oP. Město Plzeň i odbor: životního
prostředí Magistrátu města P|zně s DES oP d|ouhodobě spo|upracuje a tato spo|upráce
by|a vŽdy bezprob|émová'
Dne 11. 6. 2oo9 tvŽP provedlo v záchranné stanici v P|zni místníšetření, při
kterém by|y ověřovány skutečnosti rozho.dné pro vydání povolení z h|ediska ochrany
přírody, především rozsah péče,který můžezáchranná stanice poskytovat s oh|edem
na své vybavení a odborné zázemí a da|šíčinnosti vyp|ývajícíz definice záchranné
stanice stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny - poskytování informací
o příčinách ohroženía vhodných způsobech ochrany živočichů,případně spo|upráce- při
pňvádění opatření předcházejících zraňování nebo úhynu živočichů.oůležitousoučástí
činnostízáchranné stanice DES oP v P|zni je vzdě|ávání, výchova a osvěta. V záchranné
stanici jsou tématicky zaměřené expozice, tabu|e a pane|y, jsou vydávány výukové karty
pro děti, DVD se zaňěřením na různéaktivity záchranné stanice, probíhajízde exkurze
s ukázkami pacientů a ukázkami zařízenía činností,které bezprostředně'ohrožují vo|ně
žijícíživočici"lyv přírodě. Pracovníci záchranné stanice pořádají přednášky, informační
provádí
a osvětové piog1.u'y mimo záchrannou stanici pro ško|y a širok,ou veřejnost a
sjužuu pro občany s návazností na ochranu přírody' Součástívšech

óňo"n'poů

výcnovnýctr a osvětovýclr progiamů ie část věnovaná popisu rizik, se kterými se
žwočichóvésetkávají, zeiméni ve vziahu k |idským činnostem' Programy se věnují
seznámení se s ekológií živočichůa jejich vztahu k prostředí, s příčina'mi ohrožení, možné
prevenci a aktivní ochraně. Prostřednictvím medií a tištěných materiá|Ú je upozorn.oYan?
na nežádoucí odebírání m|ád,at z vo|né přírody a na nežádoucí zásahy do bioto'pÚ
prii"Jv obecně' Pracovníci záchranné stanice aktivně spolupracují při záchranných
"transferách např. obojživelníků,ptačíchhnízd, ne1opý1ů a da|ších'Mezi dalšíčinnosti DES
jejich aktivní řešení.
óĎ putri vyhteáávání á e|iminace negativních vlivů v přírodě a
Záchranná stanice v Plzni byla zřízena V roce tgg2, Jedná se o zařízení s veškerým
potřebným materiá|ním a technickým vybavením a s odborným personálním zázemím.
p|atné podmínky pro chov handicapovaných zvířat ve smys|u
Záchranná stanice sp|ňuje
-zákona
8' 44gl2oo1 Sb., o mys|ivosti (dále jen ,,zákon
veterinárního zákoňa,
o myslivosti..) a zákona na ochranu zvíYat, q výjimkou 5 14b odst. 2 písm. c), tj

osvědčenío odborné způsobiIosti osoby zodpovědn é za péči
o handicapovaná zvířata' Pod|e č|. II - Přechodná ustanovení, odst. 5 zákona
č' 3I2/2ooB Sb., rterym se mění zákon na ochranu zvířat, zákon č' 634/2004 Sb.,

pozáaavru

*it

o správních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon o ochraně přírody a krajiny,
musí osoba odpovědná za péčio handicapovaná zvířata úspěšně absolvovat odborný kurz
a získat osuěáč"nl o oooárno způsobi|osti osoby odpovědné za péčio handicapovaná
zvířata do 2 |et od nabytí účinnostitohoto zákona, tedy do 30' záYí 2010.

5 odst. B
S ohledem na výše uvedené skutečnosti by|o v souladu s ustanovením 5
záchranné
provozování
k
povo|ení
zákona o ochraně příáay a krajiny rozhodnuto o
Zábé|ská 75,
stanice oobrovotňéňlu ek,otogicrému spo|ku - ochrana ptactva se síd|em
312 oO Plzeň, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí pod|e $ 5b a .9 56 "zákona o ochraně
přírody a kra3lny ani pouot"ní potř-euná podle jiných právních předpisů, zejména zákona
sb.,
na ochranu zvířat, .ákonu o mys|ivosti, veterinárního zákona, zákona č' 25912000
jakých
by|o
za
podmínek,
změně
o ochraně vere1netro zdraví a o.atšícn. Pokud^dojde ke
můžebýt na návrh provozovate|e záchranné
p*i"ni vydáňo (např. nové vybavení),
-ustanovení
zákona o ochraně přírody a krajiny,
!r*i.u poío|ení)měněno' porušování
rozhodnutí uvedených
ostatních ,ouuis"j-i.i.Á ór.au"i.rr přeoóisů nebo nedodržení v tomto
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podle $ 5 odst' 9 zákona o ochraně
podmínek můžebýt důvodem ke zrušenípovolení
přírody a krajiny'

Poučení
do 15 dnů od jeho dorutení rozklad podle 5 1.52
Proti tomuto rozhodnutí lze oodat
"š..'
řááu), a to u Ministerstva Životního
správního řádu (s náležitostmi dle
'p.a'".ir'"
prostředí, Vršovická 65, Praha 1o.

Rozdělovník:
Účastníkůmřízení(na doručenku|:
P|zeň
spolek _ ochrana ptactva' Zábě|ská 75,3Lz00
ó) Dobrovo|ný
"''4;;i;-pr'"ii,eko|ogický
Ňa'tstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Y
Na vědomí:

Plzeň

01
1. AoPK ČR, středisko P|zeň, Ma|á 9, P.o'B-ox'1o1,3o4
2B7,,348.0'6 Přimda
Republiky
;', ;ó.K č;{ šř';.čůx.jč"'řý r"š, náměstí
prostředí, Náměstí Republiky 1, 306

3.

Magistrát mEsta P|zně, odbor živoinír'o

kraj, Družstevní IB461L3,301
4. ['Í"]l-' veterinární správa pro P.|zeňský
P|zeň
5. Krajský úraá Étzeňst<étrokraje, škroupova 18, 306 13
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