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NÁVRH OPATŘENí OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Jlhomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1) a § 67 odst. 1) zákona č.
129/2000 Sb.,o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řádil), a ustanovení § 77a
odst. 5 písmoh) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny"), v souladu s ustanovením §56 odst. 2 písmob) a c)
a na základě §56 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny navrhuje vydání tohoto opatření
obecné povahy:

I.
Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného
živočicha bobra evropského (Castor fiber), konkrétně ze zákazu ničit jeho sídla a rušit jej (§ 50
odst. 1 a Z zákona o ochraně přírody a krajiny)

a) likvidací bobřích nor a odstraňováním bobřích hradů;

b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází.

II.
Výjimka se povoluje

a) správcům vodních toků1;

b) vlastníkům nebo správcům vodních děl2 uvedených v či. III;

c) vlastníkům nebo správcům ostatních staveb uvedených v či. V písmob)

(dále jen "oprávněné osoby'1 v zájmu prevence závažných majetkových škod, veřejného
zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu;
zejména v případech, kdy bobří sídla ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury,
znemožňují plynulý odtok vody při povodni nebo významně omezují hospodářské využití
okolních pozemků tak, že je nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem
využití.

1§ 48 zákona Č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
2 § 55 zákona Č. 254/2001 Sb.,vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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III.
Výjimku lze uplatňovat na území, na němž Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, kromě zvlá§tě chráněných území
včetně jejich ochranných pásem a kromě evropsky významných lokalit, kde je bobr evropský
předmětem ochrany, a to na

a) umělých kanálech a upravených vodních tocích mimo přirozené koryto;3

b) rybnících a umělých vodních nádržích;

c) ochranných hrázích;

d) zařízeních zajišťujících u vodních děl uvedených pod písmo b) a c) ochrannou nebo
doplňkovou funkci (drenážní systémy, odvodnění, těsnící prvky apod.)

IV.
Výjimku lze uplatňovat ode dne nabytí účinnosti tohoto opatřeni každoročně v období od 15.
března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října.

V.
V případě bezprostředního ohrožení veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti či jiného
převažujícího veřejného zájmu nebo v případě bezprostřední hrozby vzniku závažné §kody na
majetku

a) neplatí časové omezení podle či. IV;

b) lze výjimku uplatňovat i na stavbách, které nespadají pod vymezení uvedené v či. III.

VI.
Výjimku lze uplatňovat za těchto podmínek:

1. Bobří hrady mohou být odstraněny pouze v případě, že takový zásah bude nevyhnutelný
v souvislosti s likvidací bobřích nor.

2. Oprávněná osoba, která hodlá provést zásah povolený touto výjimkou, to oznámí nejméně
15 dnů předem Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Tato
povinnost neplatí v případě zásahů provedených podle či. V.

3. Oznámení podle bodu 2 musí obsahovat

a) datum zásahu;

b) důvod zásahu;

c) přesnou lokalizaci místa zásahu s uvedením katastrálního území a se situačním zákresem
do katastrální mapy;

d) popis prováděných opatření;

e) fotodokumentaci místa zásahu před provedením zásahu.

4. Oprávněná osoba zašle Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí,
oznámení o provedeném zásahu, a to do 15 dnů od jeho ukončení. Oznámení musí

3 § 44 odst. 2 zákona Č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění pozdějších předpisu.


