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Městský úřad Blatná
odbor životního prostředí

tř. T.G.Masaryka 322
388 01 Blatná

tel.č.: 383 416 111*

Číslo jednací: MUBL 10616/2014
Vyřizuje: Ing. Dolejš
tel: 383 416 230
Datum: 13.1.2015
Věc: Rozhodnutí o využití odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – plašící odstřel volavek.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný
podle § 75 odst. 1 písm. c) a dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“/, v souladu s ustanovením dle § 61
odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle § 2 zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, v platném znění, podle § 5b zákona
A) p o v o l u j e
obchodní společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o., IČ 251 70 539, se sídlem Lnáře 71, na základě
žádosti jednatele společnosti Petra Vávry,
na těchto rybnících:
katastrální území
Hornosín
Bělčice
Tisov
Kocelovice
Újezdec u Bělčic
Předmíř
1)
2)

rybník
Velký Škrabák
Hrádek, Stodiště
Podtisovský, Vacíkovský, Kočí, Dobovec
Velký Kocelovický, Měleč, Záleský, Hubenov
Vitenečský, Planinský
Háje Velké, Křepín

Plašení neletálním způsobem a to střelbou z krátké poplašné zbraně v okolí uvedených
rybníků.
Odstřelem volavky popelavé Ardea cinerea na uvedených rybnících:

za těchto podmínek:
•
•
•
•

Plašení podle bodu 1) je povoleno celoročně.
Plašící odstřel na výše uvedených rybnících je povolen v době po nabytí právní moci
rozhodnutí v termínech od 1.9.2015 do 30.11.2015 a od 1.9.2016 do 30.11.2016.
Na výše uvedených rybnících lze maximálně odstřelit celkem 12 kusů volavky
popelavé ročně.
Plašící odstřel budou provádět pouze osoby poučené o podmínkách tohoto rozhodnutí.
Při provádění odstřelu budou mít střelci u sebe pověření od žadatele, které bude vydáno
jmenovitě na nositele pověření a bude obsahovat podmínky výroku tohoto rozhodnutí
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•
•

včetně čísla jednacího tohoto rozhodnutí. Tento odlov může provádět za stanovených
podmínek osoba oprávněná podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném
znění.
Celoročně sledovat a zaznamenávat výskyt volavky popelavé na jednotlivých rybnících
(datum, počet, plašení, odstřel) a předávat do 31.12 každého roku na MěÚ Blatná.
Veškeré identifikační kroužky nalezené na ulovených jedincích budou předánu orgánu
ochrany přírody neprodleně včetně uvedení lokality a data zástřelu daného jedince.

Účastníci řízení:
Rybářství Lnáře, s.r.o., Lnáře č.p. 71, 387 42 Lnáře, IČ 251 70 538
Obec Bělčice, nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice, IČ 002 50 953
Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 004 77 141
Obec Kocelovice, Kocelovice 32, 387 42 Lnáře, IČ 006 67 579
Obec Předmíř, Předmíř 43, 387 42 Lnáře, IČ 002 28 699
Odůvodnění
Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, obdržel dne 2.1.2014 žádost od
obchodní společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o., IČ 251 70 539, se sídlem Lnáře 71,
podepsanou jednatelem společnosti Petrem Vávrou, (dále jen žadatel), o udělení výjimky
z ochranných podmínek chráněného živočicha – volavky popelavé.
Uživatel rybníků své podání zdůvodňuje značnými škodami na rybách při
hospodaření na uvedených rybnících, způsobených volavkou popelavou, jež se v území
vyskytuje ve velkém počtu cca 200 ks. Proto za jediný způsob omezení škod považuje
žadatel povolení plašících odstřelů. Jedná se hlavně o rybníky nasazené kapřím plůdkem,
roční násadou, dále ročkem a dvouročkem lína.
Podkladem pro povolení odchylného postupu je vyhodnocení stavu místní populace
volavky popelavé. O vyhodnocení byla požádána Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dne
7.10.2014, která telefonicky sdělila, že nemá podklady pro vyhodnocení místní populace a
doporučila ZO ČSOP Blatná ke spolupráci. Městský úřad Blatná si následně objednal
vyhodnocení stavu místní populace volavky popelavé, kterou začátkem prosince 2014
obdržel. O postupu pořízení podkladů byl žadatel informován.
Dne 15.12.2014 bylo rozesláno oznámení zahájení řízení s návrhem podmínek
rozhodnutí, do dnešního dne nedošly připomínky ani námitky k návrhu odchylného postupu.
Volavka popelavá je plachý pták a tak způsob plašení výstřelem na slepo, lze během
hnízdění považovat za dostatečný způsob. Na dlouhodobé plašení výstřelem na slepo, bez
přímého ohrožení, si volavka popelavá zvykne, z toho důvodu je povolen rovněž přímý
odstřel ve stanovené době po hnízdění.
V lokalitě přírodní rezervace Hořejší rybník se nachází hnízdní kolonie volavky
popelavé o cca 80 - 130 hnízdech.
Provádět odlov živočichů se smí pouze v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, v platném znění, citace „Pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu
živočichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek osoba
oprávněná podle tohoto zákona.“
Vztah střelce a oprávněného na základě výjimky musí být upraven samostatně
(pověřením). Uvedené rybníky se nacházení v honitbě Bělčice, Kocelovice – Závišín
a Předmíř.
Městský úřad Blatná při posuzování žádosti vycházel z vyhodnocení stavu populace
volavky popelavé, který pro MěÚ Blatná zpracovali členové ČSOP Blatná, kteří jsou zároveň
členy České společnosti ornitologické. Z odborného stanoviska AOPK m.j. vyplývá v případě
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povolení odstřelu volavky popelavé povolit odstřel pouze v podzimních měsících (od 1.9. do
30.11. b.r.). V žádném případě nepovolovat odstřel v době hnízdění. Navíc v letních
měsících v době sklizně v agrokulturách jsou sklízená pole a sečené louky atraktivními
potravními biotopy pro volavky a vznik hospodářsky významných škod na rybnících se
nepředpokládá. Ve stanovisku AOPK bylo vysvětleno, že významné hospodářské škody
může způsobovat volavka popelavá nejvíce na rybách o velikosti 5 až 15 cm, tzn.
nejvýznamnější škody mohou být způsobeny na plůdkových a výtažníkových rybnících.
Kromě toho volavky preferují (neboť jsou snadněji dosažitelné) ryby handicapované –
nemocné, parazitované, přidušené apod.
Došlo ke snížení počtu odstřelů volavek z 15 na 12 kusů a to z důvodů více žadatelů
o odstřel ve správním území ORP Blatná. Protože se převážně jedná o jednu populaci
a navýšení odstřelů dle podsudku není akceptovatelné, dojde ke snížení počtu odstřelů u
všech žadatelů.
Podmínka celoročně sledovat a zaznamenávat výskyt volavky popelavé na
jednotlivých rybnících (datum, počet, plašení, odstřel) a předávat do 31.12 každého roku je
stanovena zákonem (§5b odst. 5) a rozšířena na celoroční sledování počtu volavek na
uvedených rybnících pro vyhodnocení dopadu plašení a potřeby případného opětovného
stanovení.
Na základě uvedených důvodů, shromážděných podkladů a zjištěných skutečností
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1
správního řádu odvolání (v 6 výtiscích), ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu
Blatná.
otisk úředního razítka

podpis zaručeným el. podpisem
…………………………………
Ing. Martin Dolejš
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:

Rybářství Lnáře, s.r.o., Lnáře č.p. 71, 387 42 Lnáře, IČ 251 70 538
Obec Bělčice, nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice, IČ 002 50 953
Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 004 77 141
Obec Kocelovice, Kocelovice 32, 387 42 Lnáře, IČ 006 67 579
Obec Předmíř, Předmíř 43, 387 42 Lnáře, IČ 002 28 699
Na vědomí:

Myslivecké sdružení Bělčice, IČ 71175865, Újezdec u Bělčic 5, 38743 Bělčice,
Myslivecké sdružení „Měřiny“ Kocelovice, IČ 75053870, Nad Lomnicí 1109, 38801
Blatná,
Myslivecké sdružení Borek Březí, IČ Březí 15, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
Městský úřad Blatná – orgán státní správy myslivosti

vypraveno dne 13.1.2015
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