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Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů
netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a rorýs obecný (Apus apus) – zateplení rozhodnutí

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“)
povoluje výjimku
podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů druhů rorýs obecný (Apus apus) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
konkrétně je rušit, poškozovat nebo ničit jimi užívaná sídla při stavebních úpravách
objektu č. p. 10, na stavební parcele číslo 128/3 v k. ú. Loukovec. V rámci stavebních
úprav budou zatepleny vybrané obvodové konstrukce a bude provedena výměna oken
u „Domova mládeže a tělocvičny“. Výjimka je povolena Střednímu odbornému
učilišti, Hubálov 17, IČO: 00069566, Hubálov 17, 294 11 Loukovec za předpokladu,
že nositel výjimky zajistí dodržení následujících podmínek:
1. Před zahájením prací na zateplení budovy budou na všechny větrací a další
otvory na domě, spáry apod., které jsou výše uvedenými zvláště chráněnými
živočichy využívány k hnízdění, rozmnožování, úkrytu apod. nainstalovány
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jednosměrné uzávěry, které zajistí vystěhování netopýrů z úkrytů a zároveň
neumožní obsazení hnízdních dutin za těmito otvory rorýsy. Jednosměrné
uzávěry je možné na dům instalovat v období od 1. dubna do 20. dubna nebo
od 10. srpna do 31. října. Na otvorech musí být uzávěry umístěny minimálně
po dobu 5 nocí bez deště, silného větru a s teplotami nad 10 ºC. Vhodnou
jednosměrnou uzávěrou je např. závěs z perlinky, která je upevněna hřebíčkem
nebo tmelem na stěnu nad větracím otvorem, škvírou apod. Spodní okraj
závěsu nesmí od stěny domu odstávat a musí přesahovat spodní okraj otvoru o
cca 8 cm. Poté je možné otvory uzavřít např. montážní pěnou.
2. Na staveništi bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby.
3. V případě zneprůchodnění otvorů a skulin na budově, kterými se rorýsi
dostávají do hnízdních dutin a netopýři do úkrytů budou na budovu umístěny
dvě čtyřkomorové budky pro rorýsy a čtyři budky pro netopýry. Budky budou
umístěny co nejblíže původním otvorům využívaným zvláště chráněnými
živočichy.
4. Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2020.
Krajský úřad při povolení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2,
písm. c) a e) zákona č. 114/1992 Sb.
Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení Střední odborné
učiliště, Hubálov 17, IČO: 00069566, Hubálov 17, 294 11 Loukovec.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.
Zároveň tímto nositele výjimky upozorňujeme, že v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona
č. 114/1992 Sb. je povinen do 31. 12. nahlásit orgánu ochrany přírody zásah
provedený na základě povolené výjimky.
Odůvodnění
Krajskému úřadu byla dne 11. 3. 2019 doručena žádost Středního odborného učiliště,
Hubálov 17, IČO: 00069566, Hubálov 17, 294 11 Loukovec ve věci povolení výjimky
z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů druhů rorýs obecný (Apus apus) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
konkrétně je rušit, poškozovat nebo ničit jimi užívaná sídla při stavebních úpravách
objektu č. p. 10, na stavební parcele číslo 128/3 v k. ú. Loukovec. Dopisem ze dne 15.
3. 2019 oznámil krajský úřad všem známým účastníkům řízení a zapsaným spolkům
„Česká společnost ornitologická“, „Sdružení Miláčov, z. s.“ a „Česká společnost pro
ochranu netopýrů“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního
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řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům
rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního
řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení a
vyjádřit v řízení své stanovisko až do vydání rozhodnutí. Do dne vydání tohoto
rozhodnutí se žádný účastník řízení k tomuto řízení nevyjádřil a také žádný
z obeslaných zapsaných spolků se do řízení nepřihlásil.
Rorýs obecný je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb. zvláště chráněným živočichem, který je zařazen do kategorie
„ohrožený“ živočich. Netopýr rezavý je dle výše uvedené vyhlášky zařazen do
kategorie „silně ohrožení“ živočichové. Na základě této skutečnosti krajský úřad
prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady realizace záměru na
předmětné zvláště chráněné živočichy a došel k závěru, že při dodržení podmínek
výroku rozhodnutí nebudou tito zvláště chránění živočichové negativně ovlivněni na
existenci a dotčenou budovu budou moci i nadále využívat k hnízdění, úkrytu apod.
Vzhledem k vyskytujícím se zvláště chráněným živočichům je možno požadovanou
výjimku povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy
ochrany přírody a dále jelikož rorýs obecný i netopýr rezavý patří mezi druhy, které
jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit
jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedený v ust. § 56 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní
dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Na základě této
skutečnosti krajský úřad prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady
realizace záměru na zvláště chráněné živočichy a došel k závěru, že realizace záměru
je možná. V tomto případě je veřejný zájem spatřován v tom, že je povoleno rušení,
ničení a poškozování užívaných sídel rorýsů a netopýrů, aniž by však tento záměr měl
negativní vliv na jejich výskyt v lokalitě, neboť se jedná o zásah přechodného
charakteru a po realizaci záměru budou moci jak rorýsi, tak netopýři dotčenou budovu
využívat k rozmnožování, úkrytu apod. i nadále. Takže k ohrožení hnízdní populace
rorýsů či jednotlivých ptáků a netopýrů nedojde a populace obou druhů zvláště
chráněných živočichů zůstanou v neměnném stavu z hlediska ochrany. Záměrem také
dojde k úsporám na spotřebách energií při vytápění budov, což je také v zájmu
ochrany životního prostředí, tedy v zájmu veřejném, stejně jako údržba a rekonstrukce
majetku vlastníka budov. Vzhledem k výše uvedenému postupoval krajský úřad
v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) a e) zákona č. 114/1992 Sb. Konkrétně se jedná
o jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a
ekonomického charakteru a důvody s příznivými důsledky nesporného významu pro
životní prostředí. V případě zvláště chráněných druhů ptáků pro jiné využívání
v malém množství. Neexistence jiného uspokojivého řešení je v tomto případě dána
skutečností, že se jedná o rekonstrukci existujícího objektu, kterou nelze realizovat
bez zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. Tím, že po
realizaci záměru zůstane budova přístupná pro rorýsy a netopýry lze tvrdit, že stav
populací dotčených druhů i po realizaci záměru zůstane nezměněn. Ve výroku
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rozhodnutí je uvedeno několik podmínek, jejichž cílem je snížení rizika negativního
vlivu záměru na zvláště chráněné živočichy. V podmínce č. 1 je uvedeno období, ve
kterém je možno na otvory a spáry na budově, ve kterých by se netopýři a rorýsi
mohli vyskytnout, nebo je nějak jinak využívat, umístit jednosměrnou uzávěru, která
živočichům umožní úkryt opustit, ale neumožní jim už návrat do tohoto úkrytu. Cílem
je zamezit usmrcení zvláště chráněných živočichů. Po minimálně pěti denní instalaci
jednosměrné uzávěry je možno větrací otvor definitivně uzavřít např. montážní pěnou.
Jednosměrná uzávěra je závěs přes větrací otvor z perlinky nebo drátěné síťky,
upevněný hřebíčkem nebo tmelem na stěnu domu. Spodní okraj závěsu nesmí od
stěny domu odstávat a musí přesahovat spodní okraj větracího otvoru o cca 8 cm.
Jedná se o období mimo rozmnožování rorýsů a netopýrů a mimo období zimování
netopýrů. Podmínkou č. 2 je nositeli výjimky uložena povinnost zajistit na staveništi
přítomnost odborné způsobilé osoby, která bude především dohlížet na plnění
podmínek výroku rozhodnutí. Tato podmínka vychází z předložené žádosti.
Podmínkou č. 3 byla nositeli výjimky uložena povinnost umístit na budovu budky pro
rorýsy a netopýry, coby náhradní hnízdní a úkrytové možnosti. Podmínkou č. 4 byla
platnost rozhodnutí omezena do 31. 12. 2020 v souladu s předloženou žádostí.
Krajský úřad v předmětném rozhodnutí zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992
Sb., přičemž druhy zvláště chráněných živočichů jsou v rozhodnutí uvedeny. Jejich
množství nelze předem zjistit. V případě rorýsů se jednalo o cca 5 jedinců. Nicméně
jedná se o počet, který se může v době realizace záměru změnit. V případě netopýrů
nelze předem odhadnout, kolik jedinců využije budovy k úkrytu. K jejich usmrcování
docházet nebude. Kontrola plnění podmínek předmětného rozhodnutí je umožněna
kontrolní činností krajského úřadu.
Jelikož neexistuje jiné uspokojivé řešení a populace předmětných druhů zvláště
chráněných živočichů zůstanou v příznivém stavu z hlediska ochrany, postupoval
krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) a e) zákona č. 114/1992 Sb. a
povolil předmětnou výjimku Střednímu odbornému učilišti, Hubálov 17, IČO:
00069566, Hubálov 17, 294 11 Loukovec. Toto rozhodnutí umožňuje žadateli
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů rorýs
obecný (Apus apus) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula) konkrétně je rušit,
poškozovat nebo ničit jimi užívaná sídla při stavebních úpravách objektu č. p. 10, na
stavební parcele číslo 128/3 v k. ú. Loukovec, a to až do 31. 12. 2020, kdy končí
platnost povolené výjimky.
Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:
- žádost o povolení výjimky
- posudek
- výpis z KN
- souhrnná technická zpráva
- zřizovací listina
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho
oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského
úřadu Středočeského kraje.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent

Na doručenku obdrží účastníci řízení:
Střední odborné učiliště, Hubálov 17, Hubálov 17, 294 11 Loukovec
Obec Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukovec

