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Poskytnutí informace
Dne 19. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:
“Vzhledem k tomu, že účelem spolku XXXXXXXXX je ochrana přírody a krajiny v ČR,
žádáme tímto podle zák. č. 106/1999 Sb. o informování o všech řízeních zahájených k datu
vzniku našeho spolku, tj. 26. 8. 2019, i nově zahajovaných, která se týkají jakéhokoliv
ohrožení ochrany přírody.”
Sdělujeme, že zahajovaná řízení jsou dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“), průběžně zveřejňována na úřední desce KÚPK (https://www.plzenskykraj.cz/uredni-deska). K dnešnímu dni není zveřejněno žádné zahajované řízení. Od data
26. 8. 2019 bylo v níže uvedených dnech na úřední desce KÚPK zveřejněno zahájení
následujících řízení:
Dne 27. 8. 2019:
Č. j. PK-ŽP/11272/19 ve věci povolení výjimky ze zákazu dle ZOPK pro zvláště chráněný
druh živočicha: bobra evropského (Castor fiber). V žádosti se navrhuje povolení výjimky
k usmrcování bobra evropského na rybníku Netopýr v k. ú. Hoštice
u Mochtína z důvodu poškozování vodního díla hrabáním nor do hráze rybníka
a nebezpečí vzniku škod na zdraví a majetku (doručeno 12. 8. 2019).
Č. j. PK-ŽP/8321/19 ve věci povolení výjimky ze zákazu dle ZOPK pro zvláště chráněné
druhy živočichů: bramborníčka černohlavého a ještěrku obecnou z důvodu plánované
výstavby průmyslové haly s příslušenstvím na parcelách p. č. 417/1, 157/29, 157/18,
157/36, 157/71, 157/93, 157/115, 157/126, 157/127, 157/128 v k. ú. Blatnice u Nýřan
(doručeno 13. 8. 2019).
Č. j. PK-ŽP/10131/19 ve věci povolení výjimky ze zákazu dle ZOPK pro zvláště chráněné
druhy živočichů: ještěrku obecnou, konipase lučního, otakárka fenyklového, čmeláka
skalního, čmeláka zahradního, bramborníčka černohlavého a koroptev polní pro záměr
výstavby skladových a výrobních hal A, B, C, D, E na pozemcích v k. ú. Rochlov a v k. ú.
Přehýšov (doručeno 13. 8. 2019).
Č. j. PK - ŽP/11647/19 ve věci prodloužení platnosti výjimky ze zákazu dle ZOPK pro
zvláště chráněné druhy živočichů k sanaci lomu Koterov v k. ú. Koterov (doručeno
19. 8. 2019).
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Dne 11. 9. 2019:
Č. j. PK-ŽP/12398/19 ve věci stanovení odchylného postupu dle ZOPK k plašení
a odstřelu kormorána velkého z důvodu atrakce řízení od ORP na území Plzeňského kraje.
Žadatelem je Klatovské Rybářství a.s. (doručeno 30. 8. 2019).
Č. j. PK-ŽP/12330/19 ve věci osvědčení o odchovu zvláště chráněného živočicha v lidské
péči – jedinci veverky obecné (Scirus vulgaris), kteří jsou v přímé péči člověka (doručeno
dne 27. 8. 2019).
Č. j. PK-ŽP/12062/19 ve věci změny povolené výjimky podle ust. § 84 ZOPK pro zvláště
chráněné druhy: mníka jednovousého (Lota lota), střevli potoční (Phoxinus phoxinus)
a v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. d) ZOPK pro vydru říční (Lutra lutra) z důvodu
výstavby a provozu MVE na mlýnském náhonu v Horažďovicích, p. č. 2464/2 v k. ú.
Horažďovice v rozsahu dle projektové dokumentace: Malá vodní elektrárna Podzámecký
mlýn, Horažďovice, Sedláček F., 2018.
Dne 7. 10. 2019:
Č. j. PK-ŽP/13385/19 ve věci vydání osvědčení o odchovu zvláště chráněného živočicha
v lidské péči – 3 jedinci druhu veverka obecná (Sciurus vulgaris) v přímé péči člověka
(doručeno dne 10. 9. 2019).
Č. j. PK - ŽP/12408/19 ve věci změny rozhodnutí vydaného dle § 56 ZOPK v roce 2008 pro
ZCHDŽ - netopýra velkého, netopýra černého, raka říčního a ledňáčka říčního,
z důvodu výstavby a provozu MVE Tunely Ejpovice na vodním toku Klabava v k. ú.
Ejpovice (doručeno dne 5. 9. 2019).
Dne 24. 10. 2019:
Č. j. PK-ŽP/13937/19 ve věci povolení výjimky ze zákazu dle ZOPK pro zvláště chráněný
druh živočicha raka říčního (Astacus astacus). Důvodem žádosti je realizace záměru
„Zubřina, ř. km 23,400 – 24,200, Domažlice, odstranění nánosů“ (doručeno
14. 10. 2019).
Č. j. PK-ŽP/14037/19 ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů dle ust. § 56 v návaznosti na ust. § 50 ZOPK – k preparaci
a držení tří dovezených exemplářů tetřívka obecného z Finska (doručeno 11. 10. 2019).
Č. j. PK-ŽP/14355/19 ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů dle ust. § 56 v návaznosti na ust. § 50 ZOPK – k preparaci
a držení dvou dovezených exemplářů – jednoho tetřívka obecného a jednoho jeřábka
lesního z Finska (doručeno 17. 10. 2019).
Č. j. PK-ŽP/14357/19 ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů dle ust. § 56 v návaznosti na ust. § 50 ZOPK – k preparaci
a držení jednoho exempláře tetřívka obecného dovezeného z Finska (doručeno
17. 10. 2019).
Č. j. PK-ŽP/14358/19 ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů dle ust. § 56 v návaznosti na ust. § 50 ZOPK – k preparaci
a držení dvou dovezených exemplářů tetřívka obecného z Finska (doručeno
17. 10. 2019).
Dne 12. 11. 2019:
Č. j. PK - ŽP/14573/19 ve věci vydání výjimky dle ZOPK, k preparaci a držení pro zvláště
chráněné druhy živočichů, kteří jsou zařazeni vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
do kategorie ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů z důvodu
preparátorské činnosti (doručeno dne 17. 10. 2019).

Č. j. PK – ŽP/14630/19 ve věci povolení výjimky ze zákazu dle ZOPK pro zvláště chráněné
druhy živočichů: střevli potoční (Phoxinus phoxinus), raka říčního (Astacus astacus) a jelce
jesena (Leuciscus idus), z důvodu realizace záměru „Rokycany – rekonstrukce Jiráskovy
ulice“ (doručeno dne 23. 10. 2019).
Č. j. PK-ŽP/14796/19 ve věci vydání souhlasu k činnostem v ochranném pásmu přírodní
památky Rokycanská stráň a přírodní památky U hřbitova dle § 37 odst. 2 ZOPK, z důvodu
realizace záměru „Rokycany, ul. Litohlavská – vybudování veřejného osvětlení (doručeno
dne 29. 10. 2019).
Č. j. PK-ŽP/14577/19 ve věci vydání souhlasu k činnostem v ochranném pásmu přírodní
památky Rokycanská stráň dle § 37 odst. 2 ZOPK, z důvodu realizace
2 plechových montovaných garáží (doručeno dne 23. 10. 2019).
Dne 18. 12. 2019:
Č. j. PK-ŽP/18083/19 ve věci vydání souhlasu se změnou druhu pozemku p. č. 852/3
v k. ú. Mutěnín na trvalý travní porost s využitím mez/stráň a se změnou využití p. p. č.
853/4 v k. ú. Mutěnín na mez/stráň v ochranném pásmu přírodní památky Mutěnínský lom
(doručeno dne 6. 12. 2019).
Č. j. PK-ŽP/17855/19 ve věci povolení výjimky z podmínek ochrany pro zvláště chráněného
živočicha raka kamenáče pro stavbu rodinného domu a domovní ČOV
na p. p. č. 299/1 a st. 82 v k. ú. Svojkovice (doručeno dne 4. 12. 2019).
Č. j. PK-ŽP/19275/19 ve věci povolení výjimky ze zákazu dle ZOPK pro zvláště chráněné
druhy živočichů – ještěrka obecná, ledňáček říční, vydra říční, střevle potoční, vranka
obecná, mihule potoční. Důvodem žádosti je realizace záměru „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na toku Klabava v obci Kamenný Újezd“ (doručeno
11. 12. 2019).
Tímto považujeme z pohledu InfZ Vaši žádost o informace podanou podle InfZ za
vyřízenou. Pro možnost naplnění účelu Vašeho spolku a být případným účastníkem řízení
však doporučujeme nadále postupovat nikoliv podle InfZ, ale podle § 70 odst. 2 zákona
o ochraně přírody a krajiny a „registrovat“ se ve smyslu uvedeného ustanovení
u odboru životního prostředí KÚPK, neboť jen občanská sdružení takto „registrovaná“ mají
podle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny možnost písemně oznámit správnímu
orgánu svoji účast ve správních řízeních do osmi dnů ode dne sdělení (zveřejnění)
informace o zahájení řízení.
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