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Dle rozdělovníku
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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Plzně (dále jen ,,orgán ochrany přírody") jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst.1 písm. f) zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen ,,zákon"), rozhodl po provedeném správním řízenípodle zákona č. 500/2004 Sb
správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") takto:
Žadateli,,

Dobrovolný ekotogický spotek - ochrana ptactva, lČO45332690, se sídlem Zábělská 1512t75,

312 00 Plzeň

se ve smyslu § 5b odst, 1 zákona vydává

souhlas
s odchylným postupem při ochraně ptáků. Orgán ochrany přírody povoluje postup odchylný od postupu
uvedeného v § 5a odst. 1 zákona. Odchylný postup se vztahuje na všechny druhy volně žijícíchptáků
vyskytujícíchse na evropském územíčlenských států Evropských společenství,ve všech vývojových stádiích,
mimo druhy zvláště chráněné a mimo populaci zdivočelých holubů (Columbia livia f . domestica) (dále jen
,,ptáci"). Odchylný postup se vztahuje na odchyt, dženi, manipulaci a usmrcování volně žijicich ptáků
při jejich záchrané, léčbě,návratu zpět do volné přírody a dalšíchaktivitách spojených s provozováním
záchranné stanice a navazulících činnostech žadatele (zabezpečování transferů, monitoring a dalších),
a to

přidodženi následujících podmínek:

1. Toto rozhodnutí se vztahuje na členy Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva, případně na
tímto spolkem smluvně pověřené osoby"

2. Usmrcování ptáků je povoleno jen ze závažných důvodů(nevratně špatný zdravotní stav), a to v souladu
s platnými veterinárními předpisy a zákonem č.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném
znění.
3. Ptáci, které vzhledem k jejich handicapu nebude možno vypustit do přírody, budou nezaměnitelně a trvale
označeni vhodným způsobem v závislosti na jejich handicapu (u viditelně tělesně handicapovaných ptáků
postačípopis nebo fotodokumentace).

4. Bude vedena průběžná evidence ptáků přijímaných do záchranné stanice, v nížbude uveden zoologický
druh, datum přijetí, způsob a okolnosti nabytí, zdravotnístav, způsob a průběh ošetření, označení, datum
a místo vypuštěnívyléčenéhoptáka do volné přírody nebo jiné okolnosti ukončenípobytu ve stanici
(úhyn, předání jiné osobě apod.)"
5. Každý rok bude orgánu ochrany přírody předložena závěrečná zpráva o činnostižadateleza uplynulý rok,

včetně seznamu s počtem a druhovou skladbou ptáků, na které se uplatnilo toto rozhodnutí, a to
nejpozději do 31. 3, roku následujícího.
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6. platnost tohoto rozhodnutí je omezena na dobu 5 let od nabytí právní moci, po této lhŮtě mŮže být na
požádání prodloužena.
Toto rozhodnutí platí na celém územíobce s rozšířenou působnostíPlzeň.

Namátkové kontroly plnění výše uvedených podmínek budou probíhat dle právních předpisŮ. NedodrŽení
uvedených podmínek můžebýt důvodem k odnětí uděleného souhlasu dle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.
Toto rozhodnutí nenahrazuje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných živočichŮpodle § 56 zákOna ani
výjimku zezákazu obchodních činnostípodle zákona č, 100/2004 Sb.

odůvodněni
Dne B. 2. 2017 byla na Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí (dále jen orgán ochrany
přírody") podána žádost Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva, Zábělská 75, 312 00 Plzeň
(dále jen
o vydání povoleni k odchylnému postupu podle § 5b odst. 1 zákona pro vŠechny druhy
'zao"t"t"),
volně žijícíchptáků, a to v souvislosti s provozováním Záchranné stanice živoČichŮ a navazujícími aktivitami
žadateli bylo za stejným účelemdne 4. 4.2012 pod č. j. MMP/078567l12 vydáno rozhodnutí o odchylném
postupu při ochraně ptáků, které pozbyde platnosti dne 5. 4. 2017. Z tohoto dŮvodu podal žadatel novou
žádost. V ní specifikuje požadovaný rozsah oprávnění, a to zejména: povolení odchytu, převzetÍ,
manipulace, chovu a usmrcování poraněných či jinak handicapovaných druhů volně žijícíchptákŮ Při jejiCh
léčbě,záchraně, návratu zpět do volné přírody a dalších aktivitách spojených s provozováním Záchranné
stanice živočichů,dále povolení odchytu, manipulace, převozu a zásahu do přirozeného vývoje v rámci
zabezpečování transferů a přesunů vybrané skupiny volně žijícíhoptactva, povolení terénníhoodchYtu,
manipulace, monitoringu za účelemkroužkování, zjišt'ování zdravotního stavu, prováděných Pro vědecké a
záchranné projekty a programy, jejichž je žadatel účastníkem,dočasnédržení(chov v zajetí) a maniPulace
se zabavenými živočichypo jejich zabavení příslušnými orgány státní správy, povolení odlovu a uSmrcOvánÍ
těchto ptáků v případě exemplářů pohybujícíchse v soukromých budovách, halách, provozovnách,
nákupních zónách apod, Do požadovanéhorozsahu byla zahrnuta také regulace populace zdivoČelých
holubů, na tu se ovšem rozhodnutí o povolení odchylného postupu nevztahuje, nebot' zdivoČelý holub není
považován za volně žijícídruhptáka ve smyslu směrnice o ptácích a nevztahují se na něj ustanovenÍ § 5a a
§ 5b zákona.
Na základě uvedených skutečnostíMagistrát města Plzně, odbor životníhoprostředí jako orgán
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona oznámil zahájenÍ sPrávního řizení
spolku, který má ve smyslu § 70 zákona u správního orgánu podanou žádost o informování o zahajovaných
správních řízeních. Tento spolek nevyužil možnosti stát se účastníkemtohoto správnÍho řízenÍ.
žadatel se dlouhodobě věnuje praktické ochraně přírody na územíměsta Plzně. Záchrannou stanici
živočichůprovozuje od roku 1992 a v rámci jejího chodu zajišt'uje odchyt, převzetÍ, veterinárnÍ vYŠetřeníi
ošetření, následnou léčbua zpětný návrat do volné přírody, případně zabezPeČenídalŠÍexistence Pro
všechny druhy volně žIjícichptáků. Kromě provozování léčebnéhozázemí Žadatel realizuje také Plánované i
mimořádné záchranné transfery a věnuje se rovněž praktické ochraně přírody, v rámci nÍŽ Provádí konkrétní
opatření směřující ke zlepšení životníhoprostředí pro volně žijícídruhy živočichŮ, vČetně volně Žijícich druhŮ
piati, 1upruva a údržbajednotlivých biotopů, vyvěšování a údržbaumělých hnízdních dutin, krouŽkování a
monitoring volně žijícíchdruhů ptáků). Žadalel se rovněž pravidelně zapojuje do rŮzných výzkumných
projektů á podstatnou složkou jeho činnosti je iekologická výchova. Mimo rámec své základnÍ Činnosti
zabezpečuje dále žadatel nadstandardní služby, mezi néžpatří odchyt ptákŮ v suPermarketech, výrobních
halách apoo., provádění odborných průzkumůa posudků, asistence orgánŮm ochrany přírody, poradenský
servis.

žadateli bylo Ministerstvem životního prostředí ČR dne 11. 8. 2009 pod č j 21402lENVi091306/620/09_ZS31 vydáno rozhodnutí dle § 5 odst. 9 zákona, kterým se povoluje provozování záchranné
stanice. činnost záchranné stanice je v zájmu ochrany volně žijícíchživočichŮa mŮŽe naPomoci ke zlePŠení
podmínek pro dlouhodobou existenci druhů volně žijícíchptáků. Odborná úroveň Žadatele je zárukou kvalitnÍ
péčeo živočichy.Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl odchylný postup povolen v rozsahu potřebném
pro činnost žadatele tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutÍ. Rozhodnuti o Povolení
odchylného postupu se nevztahuje na ferální populace holuba skalního (Columbia liviaÍ, domesÍlca), nebot'
zdivočelý holub není považován za volně žijícídruh ptáka ve smyslu směrnice o ptácích a nevztahují se na
něj ustanovení § 5a a § 5b zákona. Způsob odchytu podle § 5b odst. 3 písm. b) zákona nebude orgán

ochrany stanovovat, nebot' každý druh, někdy i každý jedinec, vyžaduje jinou metodu odchytu. Vyloučeny
jsou zakázané způsoby a takové způsoby, které mohou přinést nadměrné riziko pro zdraví a život
odchytávaných ptáků

Souhlas s odchylným postupem podmínil orgán ochrany přírody plněním několika podmínek:
v podmínce č. 1 stanovil okruh osob, na které se uplatňování tohoto rozhodnutí vztahuje. V podmínce č. 2
omezil možnost usmrcování ptáků pouze na závažnépřípady těžce a nevyléčitelněnemocných či
handicapovaných ptáků. Podmínky č. 3 a 4 by měly zajistit jednoznačnou identifikaci ptáků. Podmínky č. 5 a
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byly stanoveny s ohledem na možnost vyhodnocení správnosti stanoveného odchylného postupu.
V souladu s ustanovením § 5b odst. 3 písm. d) stanovil orgán ochrany přírody způsob kontroly uložených
podmínek. V případě jejich nedodržení můžeorgán ochrany přírody toto rozhodnutí z vlastního podnětu
zrušit.

V případě odchovu m|ád'at

je nutno postupovat podle § 54 odst. 4 až 6 zákona, tj.

mlád'ata

nezaměnitelně a trvale označit a do 30 dnů od narození zažádat o rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha
odchovaného v lidské péči.

Orgán ochrany přírody při svém rozhodování vycházel z předloženéžádosti, znalosti žadatele a
místních podmínek, a s ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí,

poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § B1 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode
jeho
dne
doručeníke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Plzně

Odvoláníje třeba podat v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak,
aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu a aby každý účastníkřízení dostal 1edno vyhotovení
odvolání, jinak je správní orgán vyhotoví na náklady odvolatele.

/t-___------.

Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

oTlsK ÚŘroNÍHo RAZíTKA

Obdrží:

- Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva, Zábělská 75, 312 00 Plzeň
Na vědomí:
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 16 Plzeň
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