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Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný správní orgán
podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle ust. § 77a odst. 5 písm. h) a ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) po projednání návrhu změny opatření obecné povahy č. 1/2015,
č.j. KUJCK 42688/2015/OZZL, sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh ze dne 3. 6. 2015 (dále též opatření obecné
povahy), kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského ( Castor fiber) s
dotčenými správními orgány podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), zveřejňuje podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu informace (výroková část
opatření obecné povahy) k výše uvedeném záměru s vyznačenými (podtržením v textu) změnami.
S úplným zněním opatření obecné povahy, včetně odůvodnění a příloh je možné se seznámit způsobem
umožňujícím dálkový přístup na úředních deskách dotčených obcí, popř. na úřední desce umožňující dálkový
přístup Jihočeského kraje, popř. v písemné podobě na Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví –
oddělení ochrany přírody, Krajského úřadu – Jihočeský kraj ve dnech pondělí a středa, v době od 8.00 do 16.30
hod. nebo též po předchozí dohodě i v jiné pracovní dny.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015
(Návrh změny)
Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu
s ustanovením § 56 odst. 4 zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
vydává
výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
Článek 1
Předmět úpravy
Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č. 1/2015 vydaným pod sp. zn. OZZL
67458/2014/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje podle
ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona v zájmu prevence závažných škod na
rybolovu, vodách (vodních dílech), lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti
výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 2 zákona zvláště chráněného bobra evropského
(Castor fiber) zařazeného dle § 14 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy
č. III této vyhlášky do kategorie silně ohrožený, konkrétně výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje všech jedinců tohoto druhu jejich usmrcováním, chytáním a odstraňováním
hrází a dále ze zákazu dopravovat odchycené jedince, zákazu ničit jejich sídla a ze zákazů držet
nebo dopravovat usmrcené jedince či jejich části.
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 135651/2019

Sp. zn.: OZZL 130079/2019/pelh SS
Článek 2
Vymezení území

Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru ochrany
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v rozsahu katastrálních území podle Přílohy č. 1.
Článek 3
Podmínky uplatňování výjimky
3.1. Usmrcování jedinců bobra evropského či jejich chytání za účelem usmrcení
Postup podle tohoto opatření obecné povahy při odchytu a usmrcování jedinců bobra evropského mohou
uplatňovat osoby oprávněné podle zvláštních předpisů 1, které jej provedou
a) odchytem do živochytných pastí a následným humánním usmrcením v souladu se zákonem č. 246/1992
Sb. na ochranu zvířat proti týrání a veterinárními předpisy nebo
b) lovem loveckou střelnou zbraní, nebo
c) humánním usmrcením nalezených, zraněných nebo jinak handicapovaných jedinců v souladu s výše
uvedenými předpisy,
a které
- vedou přehled o každém provedeném odchytu a usmrcení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2,
- oznámí odchyt a usmrcení každého jedince Krajskému úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví a AOPK ČR, Správě CHKO Blanský les a Krajské středisko České Budějovice do 5ti kalendářních
dnů ode dne provedení a
- zajistí po nezbytnou dobu uchování celého neporušeného jedince za účelem jeho prohlídky a získání
údajů a vzorků k vědeckému využití, které AOPK ČR, Správě CHKO Blanský les a Krajské středisko České
Budějovice provede nejpozději do 5ti kalendářních dnů ode dne oznámení, nedohodne-li s držitelem
jedince jiný postup.
Usmrcené jedince nebo jejich části může držet a/nebo dopravovat pouze osoba, která usmrcení dle písm.
a) až c) provedla. Usmrcené jedince či jejich části pak může využívat pouze pro vlastní nekomerční účely
nebo je může poskytnout pro účely výzkumu a vzdělávání subjektu, který disponuje příslušným povolením
ve smyslu § 56 zákona.
V případě zájmu na využití živých jedinců pro účely uvedené v § 56 odst. 2 písm. d) zákona (tj. pro účely
výzkumu, vzdělávání, případně repatriaci mimo území vymezené v čl. 2 tohoto opatření) je možné, na místo
usmrcení odchycených či nalezených jedinců, je po dohodě s Krajským úřadem Jihočeský kraj, odborem
životního prostředí, zemědělství a lesnictví předat subjektům, které disponují příslušným povolením k držení
a dalšímu nakládání s jedinci bobra evropského ve smyslu § 56 zákona. V takovém případě se toto opatření
vztahuje přiměřeně také na dopravu těchto jedinců za účelem jejich předání k dalšímu využití.
3.2. Odstraňování hrází vytvořených bobrem evropským a ničení jeho sídel
Postupu podle tohoto opatření obecné povahy při odstraňování hrází a ničení sídel bobra evropského (nor,
hradů či polohradů) mohou uplatňovat vlastníci či správci pozemků, vodních toků, děl a jiných staveb a jimi
pověřené osoby v případech, kdy:
-

-

hráz nebo vzniklé vzdutí ohrožuje bezpečnost a zdraví osob, ohrožuje bezpečnost a stabilitu staveb,
znemožňuje plynulý odtok vody při povodni 2 nebo omezuje hospodářské využití okolních pozemků
takovým způsobem, že je nelze užívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití;
sídlo (nora) ohrožuje bezpečnost a stabilitu staveb nebo znemožňuje či omezuje hospodářské využití
okolních pozemků takovým způsobem, že je nelze užívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem
využití,

pokud
- oznámí záměr odstranění hráze či ničení sídel bobra evropského Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví nejméně 15 kalendářních dnů před datem provedení

1

zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proto týrání,
ve znění pozdějších předpisů
2
§ 47 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
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oznámí Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví provedení
zásahu do 15 dnů od jeho ukončení,
vedou přehled a dokumentaci o každém provedeném odstranění hráze či ničení sídel dle vzoru
uvedeného v příloze č. 3, a
zajistí při ničení sídel (nor) jejich zasypáváním používání pouze přírodních, inertních materiálů (zemina
místního původu, štěrk atp.) tak, aby nedošlo k ohrožení přírodního prostředí.

V případě bezprostředního ohrožení veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti či jiného převažujícího veřejného
zájmu nebo v případě bezprostřední hrozby vzniku závažné škody na majetku je možné provést odstranění
hrází či ničení sídel bez předchozího oznámení. Za bezprostřední hrozbu se pro účely tohoto opatření
považuje taková, jejíž následky by zjevně nastaly dříve než za 15 dnů.

3.3. Přehled vedený podle bodu 3.1. (přílohy č. 2) a 3.2. (přílohy č. 3) zašle (při opakovaném provádění
v jednom kalendářním roce souhrnně), každý kdo postupoval podle tohoto opatření obecné povahy
Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství nejpozději do 31. 12. kalendářního
roku, kdy byly činnosti prováděny.
Článek 4
Odůvodnění
Původně byla v čl. 5 opatření obecné povahy č. 1/2015, č.j. KUJCK 42688/2015/OZZL, sp. zn. OZZL
67458/2014/pelh ze dne 3. 6. 2015 stanovena platnost do 1. 1. 2020. Tato platnost se prodlužuje o 10 let (tedy
do 1. 1. 2030). Obecně může změnu opatření obecné povahy vydat orgán ochrany přírody z vlastního podnětu
nebo na žádost podle ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona. Jako důvod ke změně lze uvést, že situace s výskytem
bobra evropského v zóně C se od doby vydání opatření obecné povahy příliš nezměnila, pouze se výskyt tohoto
druhu stal četnějším. K roku 2011 byl v rámci České republiky odhadován výskyt cca 3 500 jedinců bobra
evropského, v roce 2015 to bylo již 5 000 jedinců a v současné době lze tak předpokládat výskyt více než 5 000
jedinců bobra evropského. Podle dosavadních hlášení dochází k odlovu bobra evropského na základě udělené
výjimky pouze v několika honitbách a počet odlovených kusů je zanedbatelný. Důvody k vydání výjimky
(případné ohrožení vodních děl činností bobra evropského) stále přetrvávají. Z výše uvedených důvodů zdejší
orgán ochrany přírody k prodloužení platnosti udělené výjimky na další dobu 10 let (do 1. 1. 2030).
Dále je předmětem změny text Přílohy č. 2 - Přehled záznamů o odlovených/odchycených bobrech, kde by se
v bodě 4. (Popis uloveného jedince) vložila do bodu b) váha jedince slova „v nevyvrženém stavu“. Váha bobra
je jediným ukazatelem jeho věku a umožňuje vhled do složení na věkovou strukturu odlovených bobrů. Běžná
myslivecká praxe je přitom uvádění váhy zvěře ve vyvrženém stavu. Z tohoto důvodu je vhodné upravit
požadované hlášení tak, aby bylo využitelné pro určení věku ulovených jedinců a tím byla dána možnost odhadu
stavu populace bobra. Z výše uvedených důvodů bylo přikročeno ke změně opatření obecné povahy.
Článek 5
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým
dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky a pozbývá platnosti dnem 1. 1. 2030.
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
1) Vzor záznamů o odchytu/odlovu a usmrcení:
Příloha č. 2: Přehled záznamů o odlovených/odchycených bobrech v roce …
1. Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo většího
měřítka, včetně slovního popisu místa provedení)
2. Datum a čas provedení
3. Způsob a prostředek provedení (odlov střelnou zbraní nebo odchyt do pasti, v případě odchytu a
následného usmrcení jedinců je nutné uvést způsob jejich usmrcení)
4. Popis uloveného jedince:
a) délka jedince (včetně délky ocasu)
b) váha jedince v nevyvrženém stavu.
c) pohlaví jedince
d) u samic uvedení březosti
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5. Popis způsobu využití usmrceného jedince, včetně uvedení místa deponování jedince či jeho částí
(např. kůže, lebky)
6. V případě předání odchyceného živého jedince subjektu – uvedení údajů o tomto subjektu, č.j.
rozhodnutí a vydávajícího orgánu, které přijímací subjekt opravňuje k držení a dalšímu nakládání s živým
jedincem

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

POUČENÍ
Podle ustanovení § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může k
návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu. Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění, se stane součástí
odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad.
VÝZVA
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví v souladu s ustanovením §172
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, současně vyzývá dotčené osoby, aby
k návrhu opatření do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce podaly připomínky nebo námitky.
Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se dotýká návrh
opatření obecné povahy.
Spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a jejichž místně příslušné organizační
jednotky uplatnily u správního orgánu postup podle § 70 odst. 2 zákona, upozorňuje zdejší správní orgán na
povinnost oznámit správnímu orgánu písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od vyvěšení tohoto
oznámení o zahájení řízení.
Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně na adresu Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, případně
elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny:
podatelna@kraj-jihocesky.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Vyvěšeno dne……………….

Sejmuto dne…………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce.
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Spolky (veřejná vyhláška):
1) Hnutí Duha, místní skupina Č.Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice
2) Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Fr. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
3) Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1
4) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Husinec, Mikulášova 149, 384 21 Husinec
5) Občanské sdružení „ Zlatý potok“, Karel Novotný, Husova 105, 383 01 Prachatice
6) Spolek u Sloupu z. s., Řípec 106, 392 01 Soběslav
Obce a kraj (veřejná vyhláška):
Žádáme podle ust. § 172 odst. 1 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o vyvěšení
na úřední desce obce nejméně po dobu 15 dní, vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení zpět a současně o
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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