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\TŘIJNÁ \.YHI,ÁŠK{

RozHoDNUTi
KraJs]cý uřad Kar1o\,wskéhÓ kaje' odbor živoitího prostředi a zemědělslví, jako přislušný or'gán
ochrany přírody podle ustanoveni $ 77a odst' 5 písm' h) zákona č' 114/1992 Sb'' o oc1ťaně přír;dy
a kajiny, ve zněnj pozdějšich předpisů (dá]e Jen ,,zákon..)' na základě žádosti občanského sdružení

'Dobrovo1ný ekologicbý spolek ochrana ptactva.., se sídlem Zábě1ská č' ev' 3039/75, 3]2 00 P1zeň'
IC| 45332690 (dále i ,'držitel l.jjin*y..), zastoupeného panem Kallem Makoněm. předsedou
občanského sdružení, ze dne 26. 06' 2013, o udělení Úinrlg' ze záktadnich podminek octtan) zv|áŠic
chÍáněných ži\,nčjchů dle $ 50 odst. 1 a odst. 2 zákona, po provedeném sprámím řízení rozhodl takto:

I. v souladu s ustanovením Š 56 odst. 2 písm' a), c) a d) Zákona

poÝoluje

občanskému sdružení,,DobroYolný ekologický spolek- ochIana ptactva..,
se síclem Zábělská

č. ev.3039fi5' 3l2 00 Plzeň.
IČ| 45332690

výjimku

ze zák]adních podmínek ochrany' qplývaj1cích z ustano\,.ení $ 50 odst. 2 zákona, u z\.láště chráněných
druhi živočichů v kategorii kÍiticlq' ohroŽený, si]ně ohrožený a obložený d1uh' ve smyslu ustanovení
$ 48 odst' 2 zákona, ve zl1ění přiloh č' II' a III. \,fhlášlry Ministerstva Životrrího prostředi Českó
Iepubl]k],č' 395/1992 sb', L1elou se provádějí někerá ustano.i.ení zákona, akuálně se \Yskýujících
nebo s q'sokou pravděpodobnosti Úsk),tu na územi Kaťlovalského kaje, mimo území CHKo
S1ar'kovs\i 1es a Vojenský újezd Hradiště, pťo umoŽnění činnosti občanskéio sdruženi ..Dobro\.o]nÝ
eko]ogic]g; Spolek ochrana ptactva..' se síd1em Zábělská č ' ev' 3 03 9/75. 3 12 oo Plzeň. IČ: 15332690.

\rýjimka jé povolena v tomto rozsshuI
1' V nuhých připadech Je možné chýat a držet v zaletí zvláště chráněné druhy živočichů a jejich

mláďata v případě neschopnostiJejich v1astní samostatné existence vpřírodě'
2' v nutných případech Je možné rušit a zasahovat do llh'oje zvláště chráněných živočichů za

úče1em zaji štění j ej ich ocbrany a da] ší exi stence.
3' v nutných přjpadech Je možno pÍovádět translery zvláště chÍáněných živočichů a JeJich

tÍvojoÚch stádií za plokazate]n]hn účelem jeJich zácfuany.
4' V odůvodněných připadech je možné držet za úče1em enviÍonmentá]ního vzdělávání 1esá]ně

získaná vejce, peří. preparáty z\.láště chráněných druhů ptáku, či dalšich z\'lásté chÍánňvch
ži\ očich:

sidlo| KaÍlovyvary, Závodni 353/88. 360 06, Kanovy vary'Dvory, Česká Íepublila,Ičo:7089|]ó8' Drč: cz7o89ll6s,
tel' +4'0 ]5.1222l] l' htIpý^v1vLv'kJ.ka ovas*y cz' e'nnil: posta@kFkanovaĎky'cz
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II. V souladu s ustanovením $ 56 odst. 3 zákona pro činnosti uvedené ve l.jŤoku I'

stanovuje
tyto podmínB:

1) Usmrcení zv1áště chráněného živoč]cha bez příznivé pÍognózy přežití může provést vetennámí
]ékař, pr\,nj pomoc a základní ošetiení může poslq'tnout též osoba odbomě způsob]lá d1e Š 59a)
zákona č' 332/200E sb.' o veterinámí péči (fixace, zástava kvácení atd')'

2) NálTat po ]éčbě do piíŤody je nutno uskutečnit nepmdleně po lT]éčenj, a to na zák1adě
posouzeni zdravotnjho sta\,'l] veteťinářem, posouzení adaptabi1iĎ| po qpuštění (schopnost1
Živočicha fl.\'alého života ve vo1né přjrodě) též oplálněnou osobou.

3) Při nál'Ťafu do příÍody bude zvláště chÍáněný živočich q]puštěn zpět do ]okality nálezu, nebo
do odpovídajícího biotopu, zejména vpřípadě nálezu mimo přirozené stanovišté'

4) Pfi odchovu mlád,at u druhů živočichů se snadným vtištěním vazby na člověka zajistí drŽite1
výj im|1' vhodné oddělené prostoly chovu.

5) Transfery hízd, r1Ívo1or"ých stádií a mlád'at bude držitel výjinky h]ásit KÍajskému uřadu
Karlovarského kaje, odboÍu životnLho plosliedi a zemedelství (dá|e i ',KUKK, ozz") 1 dni
piedem, v nutných případech do 3 dnů po zásúu.

6) Mimořádné rušeni a zásah do vývoje vohe žjjicích z\{áště cbráněných živočichů bude
prováděno pouze v rámci konkétniho zásahu spojeného s ochÍanou sledovaných druhů'
v souladu se zákonem č' 24611992 sb', na ochanu zYiřat pÍoti ýaní'

7) Pii reintlodukci nebo adopci mlád'at budou zajištěny podmínky plo úspčšné unístění d]e
bíologie konkéh1ího druhu (např' kontroly stanoviště, přilrmení, respekování etologie). Tato
črnnost bude vždy konzultována předem s KLIKI, oZZ.

8) Upmq/ biotopů, popř. hnízdišť a hnízd budou prováděny p|okazatelně jen za účelem
zkvalitnění stanoviště.

9) Terénní odchyty budou provádět pouze praco\'njci záchřanné staníce.
10) Případné koužkování ptáků budou pÍovádět oprá\.něni ]ooužkovateié v sou1adu S vfh]áškou

Ministelstva Životního plostředí Česke repub|rlq, Č 52/2oo6sb'. o odchy|ném postupu pň
ocbťaně ptáki a výjimce ze zák1adnich ochrarrných podmínek zvláště cbráněných dÍuhů ptáku
projejich značení'

11) Držite] Úimky předloŽí nelpozděJi do 31. biema každého následujjcího roku semam !Šech
zv]áště chráněných živočichů chovaných, rypuštěných' popř' uh}Ťtulých' V evidenci bude
uveden dÍuh, počet, lokalita, popř. č1s1o kroužkrl či důvod a místo transferu.

12) DrŽitel Úin*y pied1oží nejpozději do 31' břema kaŽdého následuj1cího roku seznam preparátů
a příp' da]šjch exponátu uÍčených k environmentá]nímu vzdělávání s doloženimjejich původu a
úče]u'

13) Další předáváni handicapor'aných živočichů Je mozné pouze vlashíkum platných Úimek
dle Zákona, deponace mohou b1h prováděnypouze na základě deponační smlou\,fr'

14) Trvale d1Žení handicapovani zv1áště cfuáněnj Živočichové budou do 3 měsíců od nabýj
nezaměnite]ně označeni. K tÍvalému cholu nebudou rryužíváni Jedinci s těžbýmj ne\Ťatnýmj
zdÍavotními pÍoblémy' l1eÍé znemoŽňují .Jejich další chov v sou1adu s požadavky we1íare
v chovech živočichů'

15) Výjimka je platná od nab}'tj prát'ií moci tohoto Íozhodnutí do 31' 12. 2022'
16) Toto rczhodnutí nenalrazuje stanoviska, !'ádiení ani jiná opatření podle zvláštních pťá\Ťtích

předp1sů'
17) Nesp1nění něl1eré z uvedených podmínek můŽe bý důvodem ke zrušení této Úin'ry dle Š 84

odst' 1 zákona'

Účffitníkem dle s 27 odst' l zákona č.50o/2o04 sb., správní řád' v€ znění pozděišich předpisů
(dále jen 

',správní 
řád..) je:

občanské sdruŽení ,,Dobrovolný -eko]ogiclqí spolek - ochrana ptactva.., se sji1]em Zábě]ská
č. ev' 3039/75,312 00 Plzeň, lC| 45332690' zastoupené panem Karlem Makoněm' předsedou
obdanského sdruŽení'

sid|o: (anov} vary, Zálodni 353/38, 360 06' Karlorf vary'Dvoly' Čcskí rcpub]ika,IČo: ]o89]168, DIČ: cz7o89]l68,
lel +420 354 222 ] ll, http://\w křkal]oYasky cz' €{nail: posta@k|karlo\arsky cz
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. Zichranné transíery ži,očichů z \okali| bezprostředně ()hrožujících ieiich ex'lte 
"i'rcznnožoýó||í a,ys|qt v fánci zachoýá í j ejich populací'

- Upru|y biptopů, hnizdiš|'a hfiizd, včetně nezbyÍně fiutl|ých záchranfiých tra síeru
účelem zk,alit ění těchto biotopů a hnízdíšt,'

- Dočasné d|žení (cho, I zajetí) a maniPulace se zaba,enými žíyočich'- po jejich zabaye í
přís lušný|ni orsánr státní správy'

- Terénní odchyt a nósledné rypuštění za úče|en krcužkofání (proýódí A7oužkoyatel), odběrů
kne a zjišt,oyÍiní zdravotního s|a,u (provádí yeteifióř)' prováděný pto vědecke i záchra né
prajekry a Progran!, jejichž jsme účastníb.

- Mimořódně Pak ].ušení a zásdht do Vjyoje z důýodů moni|oringu a hle(\á i yhod1\é ndoptiýní

' osíaí í sowisející akt^,í4, poÍřeb é k naplnění našeho programu a spolupráce s os|atnimi
subjekt! angažo|anýni ý ochťa ě Přirod!

síd|o: Kallovy vary' z'ýodni 353/88,3ó0 06' Karlovy vary.D!o|!, Česki Epublika,IČo: 
'o89l 

l6E, DIč: cz7o89l l68.
tel::420]54222 lll, h ItÍ://* Ý w. kJ.karlova^ky cz' e.nlailI posta@kr karlo!'sky cz

odůvodněÍí

Dne 01' 07.2013 obdde1zdejší odbor jako příslušný orgán ocbÍany přirody dle $ 77a odst' 5 písm. h)
zákona žádost občanského sdÍuŽení ',Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva..' se sid]em
Zábělska č' ev' 3039/75,312 00 Plzeň, ]C:45332690. zastoupeneho panem Ka|lem Makoněm'
předsedou občanského sdruŽení, ze dne 26' 06' 20i, o udělení Úí1]1ky d]e $ 56 odst. 1aodsI-2ze
základnich podminek ochÍany lyp]]iTajícich z ustanovení s 50 odst. 2 zákona u zv]áště cháněných
dluhů živočjchťl v kategorii kiticky ohroŽený' silně obJožený a ohroŽený druh ve smys]u ustanoveni
s 48 odst' 2 zákona, ve znění příloh č' II' a nI. \yhlášky Ministerstva ži\.otního prosaedi Ceske
republíL]' (dále jen .,MŽP ČR..) č. 39511992 sb', kterou se Fovádějí něklerá ustanovení zákona,
a]..tuá]ně se r},skytujícich nebo s \'Ysokou pravděpodobností líslq'tu na území Karlovarského kaje.
mimo území cHKo slavkovský 1es a vojenshí ú.jezd tfuadiště' výjin*a by1a pozarJorana pro
umoznění činnosti drŽitele výjimk],'

Žádost by]a odůvodněna nás1edo\Ťtě:
/ duchu poslání a tradic naší o|ga izacejsme zd uplynulé dyclcetíleté období nayázdti karckfuí a téměř
profesionálni vztahy s přísluš ýúí úřady, orgány ochra\l přirody a odbonýni organizacefii. Pro tyío
a|ga izace ýětšinau zajišť4eme terénni servis ýe Nšech ýýše zmíněných oblastech 'Jsne pc!].hery ye
údecvch a lno itoraydcích progranech (např. moniÍoring rozšiřeni ndláne u foÍně žijícíha ptactva,
Me spohlpracujene' s odborným ýeíeri ár í prucoyištěm vedilab s' r' o. Plzeí,' posJqtujeme se].vis
p],o i\,ss pří UVR CsoP Praha, náme celke Pět aktiyních kfol!žkayaíelů (spoluPracoyníbů Národ]]ího
]]lu:ed Praha)' \,elíce ,luš é záze í, technické vybavení a relcltiý]1ě i zkušenosÍi' Mín1o iiné na wlice
tlobré úrowlí spolup}'acujene i s orgány ČIŽP a A)PK ČR' I/eškerá či noý aý orpunizace ie
přehledú zdokulnentována, dosnQná a pruýidelně předkládána dle požactayků úřadů' ]taŠí tinno:t [ze
rov|těž snad]lo kontralaya| a noniíoraýat'
yýjimku žddatel patřebuje Pro:

- pto.lozování záchran é síanice prc palaně é a lrcndicapowné n|ně žií.í žiýačict\). dtlípulaci s ohrože ýni žiyočich, při práci ý teftnu' kroužkoyání' vědecké pazorování'
L]lotlito ng, úpr.!ý),* biatopu, uÍné zásahy do g:'voj2, nlapolóní, dokunenovaiL 9s\tu ,l
podobně' (I/ součas é době žadatel PrcNádí yeškeré zásahy přeýážně u pták), sal,ců'
obajž^,elnih1 a plazů' l/ětšínou se jed á o záchranné tranýry, přesuny, léčbu, atlopci,
rei|úrodukci' nrcni|ating a podob n ě)

- adopci uměle odchovaných ,nlád,aí atd'

Ra'sah zaj iš |'o|)(1|1ých činnastí:
- adch!í či Přeýzetí handicaPoyanéha žiwčicha, připad ě jeho us|]1rcení (L ruLení, pokud je

paÍřeba, proyádi ,ždy ýetefínóř, pouze y souladu se zákonetn na ochra u zvířdt proti tifón -
přeyoz' ošetření, léčba' nálrat c}tl rolné pří|od,, popř' zajiš|ái datší e)eisÍence |;haýu) ý zaie]!
yšech ha clicapoydných fiebo poran ěnjch ži|očichů'
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Dnem donrčerri žádosti bylo zahájeno sgár,ni řízení \.předmětné věci'

Dne 01' 07' 2013 omámi] KÚRK, ozz všem jemu známým účastní|Tn řizení veře]nou whláškou
zahájení řízení ve \.iše uvedené věci'

ZaÍo\ en Jrm KUKK, OZZ sdě|l l, Že vezme při svém rozhodováni v úvahu nás]edující skutečnosti:. Při případném povo]o\ání Úimlry a stanovení podmínek v dané věci bude KÚlI<]{' oZZ \'],cháZetz povolení k provozu záchranrré stanice na základě rozhodnuti MŽP ČR
č' 1' 21402/ENV/09- 130 6l620l09.Zs31 ze dne l l ' 8' 2009. Nezb}.ťnou součástí črnnosti žadatele je
drženi. péče, odch}ty' hanslery a da]ší nutná manipu1ace s vo]ně žijicími zúáště ciťáněnýmj
Živočichy' kteří nejsou schopni dočasně, či t a]e samostahého Života v přírodě' Žadatel zajišťr:]e i
roz anltou Ólnnost pro potÝeby státní ocfuany přirody \.péči o biotopy i popu]ace zvláště
cbráněných druhů živočichů' Žadatel tak svojí činností napomaná, mimóliné' ochÍaně zvláště
cháněných živočišných dIuhů, lokalizaci jejich \'ýslqÍu a navThuje způsob ochrany těchto druhů
KUKK, oZZ proto vezme v úvahu, že data získaná při l'}uŽíváni předměhé Úlml}'.J sou potřebná
plo účely ochrany pří|ody a spÍá\'ní činnosti orgánu ochrany přílody (prostŤedek dokazovani, kteÍ'i
může přispět ke zJištění stavu věci, o kterém nejsou dů\.odné pochybnosti - Š 3 odst' 3 sprár'n1ho
řádu)' Všecbny Ď4o činnosti wp]]i.''ajj z \.]iše uvedeného rozhodnut1 a ka.jskému úřadrrjsou ror,něž
známy z předchozí správni čjnnostj.

. Piípadné povolení Úiml], bude KÚKK' oZZ stanol'eno v následujícím rozsahu;
]. v nutných připadech bude moŽné chytat a dÍžeI ý zajeti zvláště chráněné druhy Živočichů

ajejich m]áďata v případě neschopnosti j ej ich vlastní samostatné existence v Dřírodě'
2' V nutných piipadech bude možné rušit a zasahovat do Ú\.oje zvláště cbráněných žil'očichťl

za účelem zajištěníjelich ochrany a dalši ex]stence'
3' v nutných připadech je moŽno provádět tŤansfery zv1áště cbÍáněných

\"ý\.ojo\,:ich stadií za prokazatelným účelem.jejich zác1tany'
4' V odůvodněných připadech je možné d.žet za účelem environmentá]njho

ziskaná ve]ce, peří, preparáty zvláŠ|ě chráněných druhů ptáků, čj dalších
žjvočichů'

. Pro povo]ení Úimky KtkK, oZZ předpoktádá sianovit tyto podmínk},:
a) Usmrceni zvláště chráněného živočicha bez přia1ivé plognózy piežiti můŽe provést veterinání

lékař, pnní pomoc a základní ošetřen1 může posb.tnout též osoba odbomě způsobi1á dle $ 59a)
zákona č. 332/2008 Sb', o veterinámí péči (fixace' zástava lg\''ácení atd.)'

b) NáWat po 1éčbě do přirody je nutno uskuteČnit neprodlené po \]]éČeni' a to na zák1adě
posouzeni zdlavotního sta\u veterináiem, posouŽení adaptability po !]puštění (schopnosti
živoč]cha |Ťva1ého života ve volné přírodě) též oplá\,Ť1ěnou osobou.

c') PřlnárŤatu do přirody bude zv1áště chráněný živočich \,}puštěn zpět do lokality nálezu, nebo do
odpovída.jicjho biotopu' zejména v případě ná1ezu mimo přirozené stanoviště'

d) Při odchovu m]ád'at u druhů Živočichů se snadným \.tištěnim vaňy na člo\.ěka zajistj drŽitel
Úín1ky vhodné oddélené plostory chol'u'

e) Translery bnízd, ÚvojoÚch stádii a mláďat bude dÍŽitel \"ýjimk]' hlásit spráwrrmu orgánu
7 dní předem, v nutných přjpadech do 3 dnů po zásahu'

D Mimořádné rušeni a Zásah do \ývoje volně žijjcích zv1áště chráněných Živočichů bude
prováděno pouze v rámci konkétního zásahu spojeného s ochranou sledovaných diuhů,
v souladu se zákonem č' 24ó11992 Sb'' na octranu zYiřat pÍoti t]írání'

g) Pii rejntodukcj nebo adopci níáďat budou zajištěny podmínky pÍo úspěšné um1stění dle
biologie konloétního &uhu (např. kontroly stanoviště, přilŤmení. respel1ován1 etologie)' Ta|o
čimost bude vždy konzultována předem s KI]I<K, oZZ'

h) Upra\,y biotopů, popř' bnízdjšť a hnízd budou prováděny prokazate]ně jen za účelem
zkva1itnění stanovjště.

i) Terénní odch}ty budou provádět pouze praco\rníci záchranné stanice.
]) Připadné koužko\ání ptáktr budou provádět oprár'nění koužkovatelé v sou1adu s $'h]áškolt

MzP cR č' 52/2006 sb', o odchy]ném postupu pfi ocbÍaně ptáků a Úimce ze základních
ochranných podmjnek zvIáště chráněných druhů ptáků plojejich a1ačení'

sídIo: Kan.vyvary, ZáÝodni ]5]/88,360 oó, Kallovy vary.Dvory, ceská rcpub]ika,IČo: ]o89]ló8, DIČ: cz7o891l68.
le] :;420 354 222 ] 1l, http L^Nv kFkarlovasky cz' €.mailI Fos|r@k kďlova:|] c2

živočichů a Jejich

vzdě]ávánj legá]ně
z1']áštč chráněných
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k) DÍŽitel Úinrky předloži nejpozději do 31. břema každého následqícího Ioku seznam všech
zl.láště cbráněných Živočichů chovaných, vFuštěných, popř' uh1,rru1ých' v evidenci bude
uveden druh, počet, lokalita, popř' čislo koužku, či důvod a místo transferu.
Držitel !"ýjimky před1oží nejpozdě11 do 31' března kaŽdého následujícího roku seznam prepalátů
a příp' dalších exponátu ulčených k environmentálnimu vzděláváni s doloŽenímjejich původu a
úče]u'
Další předál'áni handicapovaných ži\.očichů je možné pouze vlastníkim p1atných Úimek
dle zákona' deponace mohou bý prováděny pouze na základě deponační smlouvy'
Trvale drženi handicapo\.aní zdáště cbránění živočichové budou do 3 měsiců od nabytj
nezaměnite]ně oaačeni' K trvalému cho\,'lr nebudou .D,,užíváni Jedinci s těžkými ne\Ťatiými
zdÍavotními problémy, L1eré znemožňují jejich dalši chov v sou]adu s poŽadavky welfale
v chovech živočichů'

Vň]edem k tomu, že žadate1 neuvedl dobu' na kerou požaduje povoleni předmětlré Iijinrlf' stanovi]
KLKK, oZZ platiost piipadné ýim|a na dobu deseti let . do 31' 12. 2023, a to za účelem
hospodámoSti řízení'

oznámenj bylo \,yvěšeno na úřednj desce a e]ekkonické úřední desce Kario\,?Íského kaje
dne 0 L 0-. 20ll a 'elmuto dne 16. 0-. 20ll.

Žádné Z obeslaných občanslqich sdruženi sejako účastnik sprár.rrího řízení nepiih1ási1o.

N{oŽnosti Semámit se s podklady žádný z účastniku řizení neq.rrŽil'

KJa]ShÍ úřad Karlovarského kaje' odbor životniho prostředí a zemědě]StYi vza1 v úvahu při svém
rozhodování následující skutečnosti:

1. ZáměÍ ]e \.souladL] se zněním Š 56 o.lst. 2 písm' a) zákona - v zájmu ochrany ./c]rré Žjjicich
Ži\očichů a ochrany přilodr:ch sIdroVlšť'

m)

D

2.

5.

6.

Záměr je v souladu se zněním Š 56 odst.2 písm' c) zákona. veřejný záiem, 1.četně důvodů
socjá]niho a ekonomického charakleru a důvodů s přízniÚmi důsledky nespomého výmamu plo
Životní Drostředj'
Záměrje \.souladu se měním $ 56 odst. 2 písmene d) zákona - pro účely r1ýzkumu a vzdělávání'
opětovného osid]ení určjtého území populací druhu nebo opětomóho lrysazení v původním areálu
druhu a cho\'u nezbýného pÍo tyto účely'

4. Dobrovolný ekologicb' Spolek zajišťuJe dlouhodobě péči o veškelé druhy vo1ně žijicich
žjvočichů, včetÍlě zvláště cfuáněných na území Karlovalského lÍaje' Čimost organuace neni
omezena pouze na péči o živočichy v modemím zařízení záchÍaÍné stanice' ale probíhá v podobě
každodennjho řešení koliznich situaci zvířat s civilizaci. V dnešní velmi urbanizované krajině
jsou to např' zranění ptáku' či dalšjch živočichů, odch}ty' transpoÍty' odbomá péč€ o '''o.'it'],či jejich m1áďata' význarnná je také, spolupráce na Úzkumných plojekech a envilonmentální
působení na širokou veřejnost. KLIK.K, oZZ spolupracuje při prakické ochraně zvláště
chÍáněných druhů živočjchů s držitelem Úimky a \Tsoká úÍoveň zajišťované péčeje mu znalla'
Podmínry stanovené ve .i"foku II') Iozhodnutí za.Jišťují základní předpoklady pro evjdenci a
možnou kontŤolu činnosti stanice, ale piedevším směřuji k hla\'njmu pos1ání zďíZení' kterým je
ochrana volně žijicích Živočichů' včehějejich biotopů'
Povoleni ýimlry v rozsahu v]iro](u rozhodnutí umoŽňuJe lypouštět zpět do přírody živočichy,
kterélsou zvěři v souladu s ustanovením $ 5 odst' 1pism. c) aodst.2zákona č' 449/2001 sb'' o
mys]ivost], ve mění pozdě.jšich předpisů.
Před]ožený záměÍ nemá žádnou valiantu' ktelá by se od1išovala v j a\ýchkoliv podstahých rysech
od posuzované varianty' Za varianfu tak lze považovat pouze tzv' nu]ovou valiantu, tedy variantu
zachovávající stávající stav bez možnosti odbomého zásahu. keď je však vIoZpoIu ssrrslmL
zájmy ochrany přírody'

sid|oI KarloD' vary, závodni 353/88,360 06' krlovy vary Dvory, .eská Epublika,IČo: ?o89]ló8'DIČ: c7-?o89l l68,
lel,: +42o 354 222 ] ll, httpý/M,kÍkanovarsk], cz,..nlailI posla@kl karlovaTk-v,c2



7' V nepos1ední řadě má Krajslcý úiad Kallovarského kaje, odbor životniho pÍostřcdi a zemědělství
na základě těchto skutečností za to' že povolení záměru. umožnění činnosti drŽtel] Úinnq -
neovliwí dosažení či udŤženi příznivého stavu zvláště chráněných dÍuhů Živočichů' altuálně se
lYs](}Ťujících nebo s lysokou pmvděpodobnosti lÍskýu na území KaŤlovarského kaje, mimo
území cHKo s1avkovský 1es a Vojenského újezdu Hradiště' a že by]o v úmci řizeni dostatečně
odůvodněno, že neexistuje ]iné při.jatetné řešení'

Na zá adě Úše uvedených skutečností rozhod] Krajs(i úřad Karlovaťského kaje. odbor ži\rctního
prostředí a zemědělství po p|ovedeném spÍá\Ťim iízenL tak, Jak le u\edeno \e výoku tohoto

PoUčení

Proti |omuto ťozhodnutí se ]ze pod1e ustanovení $ 81 splá.i'ního iádu odvolat kMinjsteÍstvu ž]votního
plostiedj do 15'ti dnů ode dne jeho doručení podáním učiněn]íÍn u zdejšiho úřadu' Pr.\'Ij den této lhůty
]e den následujjcí po dni doručení' odvolání se podává ve dvou stejnopisech'

v KarloÚch Varech dne I7 ' 0,7.2013

otbkúředfiího rdzítka

12
,,//L,,á

Ing. Jiří Raška
vedoucí odděleni ocfuany

kajn1y, zemědě1ství a |evitalizace

RoZHoDNUTT č,]': 21 67/2211 3-5 strana 6

RozdělovníkI
Út".tnř.ři'e_ni l
Dobrovolný ekologjcký spolek ochŤana ptactva' Zábělská 3039/75' 312 00 P]zeň

Na vědomí
Městshí úad Aš, odbol ži\,otního prosředí' Kamenná 52, 352 0l Aš
Městshi úad cheb, odbor životního prosředí, Nám' Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
Magistlát města Kar]o\Y vary, odbol životniho prostiedí' U spořitelny 2, 3ó1 20 KaÍlory vary
Městs|qÍ uřad lcas1ice, odbor Životního plosďedi' Nám. 28' října l438. 358 20 KÍaslice
Městs\i úřad Mariánské Lázně. odboť život ho prostředí' Ruská 155/3' 353 01 Mariánské Lázllě
Městsloi úřad oskov' odbor životního Pťostředí, K]ínovecká 12o4' 363 20 ostl'ov
Městsloi úřad sokolov, odbor Životního prostředi' Rolrycanova 1929' 356 20 Sokolov
Ágentura ochrany přírody a bajiny CR, správa cHKo s]avkovshi'1es a Krajské stiedisko Kar]oq'
Vary, Hla\'rlj 504, 353 01 Maíánské Lázně

sídloIKxrlovyvary,Závodni353/33,]6006.KanovyvalyDvol],.českárepub|ika,rČo:?o8s]]ó8,DlČ:cz7o39ll68,
le|,: +420 3 5.l 222 | l | 
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