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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“),
jako nadřízený orgán ochrany přírody věcně a místně příslušných orgánů ochrany
přírody obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle § 178 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na
základě usnesení č. j. PK-ŽP/5434/21 ze dne 25. 3. 2021 vydaného v souladu s ust. §
131 odst. 1 písm. c) správního řádu r o z h o d l v řízení o stanovení odchylného
postupu dle ust. § 5a odst. 1 písm. a) a d) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), při ochraně budníčka
menšího a pěnice černohlavé (dále jen „odchylný postup“) na základě žádosti
účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu právnické osoby Ústavu
biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, IČO: 68081766 (dále jen
“žadatel“), podle ust. § 5b odst. 1 a 3 ZOPK takto:
I.

dle ust. § 5a odst. 1 písm. a) a d) ZOPK na lokalitách ve správním území obcí
Černošín, Čížkov, Dlouhá Ves, Draženov, Honezovice, Horšovský Týn,
Hromnice, Chocenice, Kašperské Hory, Kaznějov, Mileč, Nalžovské Hory,
Netunice, Nezdice, Petrovice u Sušice, Plasy, Plzeň, Prostiboř, Přehýšov,
Semněvice, Staré Sedliště, Svojšín, Úněšov, Útušice, Vstiš a Žichovice z
důvodu provádění výzkumu dle projektu „Vztahy mezi migračními zvyklostmi,
fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí
populační dynamiky tažných ptáků“

stanovuje
odchylný postup při ochraně budníčka menšího (Phylloscopus collybita) a pěnice
černohlavé (Sylvia atricapilla)
právnické osobě Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, IČO:
68081766, spočívající v rušení budníčka menšího a pěnice černohlavé v období 1. 4.
až 15. 8. kalendářního roku odchytem do nárazových sítí a držením odchycených
jedinců na dobu nezbytně nutnou pro odběr malého množství krve (10–20 µl) a vzorku
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10. páru ručních letek max. 8 jedinců každého druhu na jedné z výše uvedených
lokalit, přičemž může být takto rušeno celkem max. 64 jedinců každého druhu, za
těchto podmínek:

1. Rušení – odchyt ptáků a manipulace s nimi budou prováděny v souladu s
vyhláškou č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro
jejich značení.
2. Rušení bude prováděno při příznivých klimatických podmínkách (při
teplotách nad 8°C, ne za deště).
3. Při instalaci odchytových zařízení a odchytech samotných nesmí docházet
k ničení, ani poškozování hnízdišť ptáků, nebo jejich biotopů. Nárazové sítě
budou kontrolovány min. jednou za hodinu.
4. Ptáci budou bezprostředně po okroužkování a odběru vzorků krve a peří
vypuštěni zpět v místě odchytu. Při odchytu více jedinců najednou budou
přednostně vypuštěny zpět samice se zjištěnou hnízdní nažinou.
5. Správní orgán může průběžně vykonávat kontrolu dodržování stanovených
podmínek odchytu a manipulace s odchycenými jedinci, přičemž mu je
žadatel povinen poskytnout součinnost.
6. Po dobu platnosti výjimky bude správnímu orgánu nejméně 7 dní předem
písemně ohlášen záměr odchytávat jedince na konkrétní lokalitě (lokalitách)
s uvedením předpokládaného času zahájení a ukončení odchytu a do 31. 12.
příslušného kalendářního roku mu bude zaslána závěrečná zpráva o
způsobu uplatnění odchylného postupu a splnění stanovených podmínek.
Obě
povinnosti
postačuje
splnit
elektronicky
na
adresu
ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.
7. Odchylný postup je povolen do 31. 12. 2023.

Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 10. 3. 2021 žádost právnické osoby Ústavu biologie
obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, IČO: 68081766, o stanovení
odchylného postupu pro projekt „Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií,
biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky
tažných ptáků“, podpořený Grantovou agenturou České republiky č. 20-00648S, dle
ust. § 5a a § 5b ZOPK pro odchyt maximálně 64 jedinců budníčka menšího a max. 64
jedinců pěnice černohlavé a odběr jejich krve a vzorků per za účelem vědeckého
výzkumu ekologické niky ptačích druhů s využitím stabilních izotopů tkání. Výzkum má
probíhat u dvou nejpočetněji hnízdících druhů ptáků v ČR v roce 2021 a 2022, budou
použity standardizované metody odchytu ptáků do nárazových sítí a po okroužkování
a krátkodobé manipulaci spojené s odběrem malého množství krve (10–20 µl) a
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vzorků per (10. páru ručních letek) budou ptáci vypuštěni zpět v místě odchytu. Při
výzkumu bude použita analýza stabilních izotopů vzorků tkání odchycených jedinců.
Výzkumné lokality jsou umístěné po celém území České republiky, byly vybrány tak,
aby zahrnovaly co nejpestřejší podmínky prostředí. Na území Plzeňského kraje se
jedná o 32 lokalit ve správním území 26 obcí. Lokality mají zahrnovat široké spektrum
ekologických nik. Výzkum v terénu budou provádět Mgr. Vojtěch Brlík a RNDr. Petr
Procházka, PhD., kteří mají potřebnou odbornou kvalifikaci i praktické zkušenosti
s používáním uvedených výzkumných metod.
Současně byla žadatelem navržena atrakce jednotlivých řízení krajským úřadem
(nadřízený orgán ochrany přírody podle ust. § 178 odst. 2 správního řádu) namísto
jednotlivých obecních úřadů. Správní orgán vyhodnotil návrh jako účelný a usnesením
č. j. PK - ŽP/5434/21 ze dne 30. 3. 2021 atrahoval žádosti od podřízených věcně a
místně příslušných orgánů ochrany přírody a žádost projednával jako jeden celek.
Záměr odchytu ptáků a odběru vzorků se dotýká správních území třinácti uvedených
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností mimo velkoplošných zvláště chráněných
území a správní orgán považuje žádost o vztažení si kompetence ve věci vydání
odchylného postupu k rušení budníčka menšího a pěnice černohlavé za účelné.
V případě stanovení odchylného postupu krajským úřadem je vyloučena možnost, že
podřízené správní orgány ochrany přírody rozhodnou protichůdně ve věcně stejné
záležitosti.
Správní orgán informoval zveřejněním (postupem podle ust. § 70 odst. 3 ZOPK)
o zahájeném správním řízení spolky, které ve smyslu § 70 ZOPK mají u správního
orgánu podanou žádost o informování o zahajovaných správních řízeních. Účastníky
řízení podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu jsou v souladu s ust. § 71 odst. 3 ZOPK
obce, na jejichž správním území se předmětné lokality nacházejí, a tyto obce jsou
uvedené v rozdělovníku (účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu).
V zákonem stanoveném termínu neoznámilo svoji účast v řízení žádné občanské
sdružení, ani se žádný z účastníků řízení k řízení nevyjádřil.
Jelikož správní orgán shledal, že se jedná o případ, pro který lze ochylný postup od
podmínek ochrany ptáků stanovených v ust. § 5a písm. a) a d) povolit, stanovil
podmínky odchylného postupu tak, aby bylo dosaženo efektivity realizovaného
odchylného postupu ve vztahu k ochraně volně žijících ptáků a zároveň nedocházelo
k jejich nepřiměřenému rušení.
Doba rušení byla omezena na příznivé klimatické podmínky (při teplotách nad 8°C, ne
za deště). Ptáci budou odběrem vzorků stresováni, což je spojeno s velkým výdejem
energie, který si musí doplnit sběrem potravy, tedy hmyzu, který je dostupný (létá) při
počasí bez deště a spíše při vyšších teplotách. Za deštivého počasí při nízkých
teplotách není hmyz dostupný a snižuje se tak možnost získání potravy a zvyšuje
možnost vyhladovění stresovaných jedinců a zkracuje se doba nezbytná pro efektivní
péči o mláďata (podm. 2).
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Při instalaci odchytových zařízení a odchytech samotných nesmí docházet k ničení,
ani poškozování hnízdišť ptáků, nebo jejich biotopů, aby nedocházelo k nadměrnému
a neopodstatněnému ohrožení ptáků na lokalitě. Nárazové sítě musí být kontrolovány
v pravidelných intervalech a ptáci z nich včas vyprošťováni, aby nedošlo k jejich
nadměrnému stresu a vysílení, nejpozději tedy v hodinovém intervalu (podm. 3).
Při zjištění hnízdní nažiny u ze sítě vyproštěných samic je třeba z nich přednostně
odebrat vzorky a vypustit, aby mohly pokračovat v sezení na vejcích nebo se starat o
mláďata (podm. 4).
Předchozí ohlášení termínu odchytu, součinnost při případné kontrole a zasílání
zprávy o provedení zásahu dle povoleného odchylného postupu je nezbytné pro
zajištění kontroly dle ust. § 5b odst. 3 písm. d) ZOPK a podávání informací dle ust. §
5b odst. 5 ZOPK (podm. 5 a 6).
Odchyt ptáků a manipulace s nimi budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 152/2006
Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení. Toto je nezbytná
podmínka pro minimalizaci negativních důsledků realizace odchylného postupu pro
odchycené jedince (podm. 1).
Všechny stanovené podmínky jsou v souladu s požadavky ZOPK na obsah rozhodnutí
o povolení odchylného postupu od ZOPK stanovených podmínek pro ochranu ptáků,
tj. obsahuje označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup
vztahovat, prostředky, způsob nebo metody povolené pro rušení, důvod pro odchylný
postup, podmínky a časové a místní okolnosti, za nichž lze takto postupovat, způsob
kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující odchylný postup provádět, dobu
platnosti a způsob zpětného hlášení o použití oprávnění.
Povolený odchylný postup (povolená činnost) na straně jedné nepoškozuje nad rámec
přiměřený okolnostem zájmy chráněné ZOPK (zejména veřejný zájem v oblasti
ochrany ptáků), na straně druhé umožňuje provést výzkum markerů environmentálních
podmínek hnízdiště a vlivů těchto podmínek na tělesnou kondici vybraných druhů
ptáků, což přinese poznatky o využívání prostředí na hnízdišti a náchylnosti druhů na
změnu prostředí.
Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení či splnění jiných povinností vyplývajících
z platných obecně závazných právních předpisů, zejm. zák. č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního
řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního
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prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního
prostředí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Do vlastních rukou obdrží účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu:
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu:
Obce, městysy a města:
Černošín
Čížkov
Dlouhá Ves
Draženov
Honezovice
Horšovský Týn
Hromnice
Chocenice
Kašperské Hory
Kaznějov
Mileč
Nalžovské Hory
Netunice
Nezdice
Petrovice u Sušice
Plasy
Plzeň
Prostiboř
Přehýšov
Semněvice
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Staré Sedliště
Svojšín
Úněšov
Útušice
Vstiš
Žichovice
Na vědomí po nabytí právní moci:
MěÚ ORP: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk,
Nýřany, Přeštice, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov a Magistrátu města Plzně

