Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 11. 10. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) Kolik vydal krajský úřad ve své územní působnosti výjimek ve smyslu
§ 50 zákona 114/92 Sb na "běžné obhospodařování" nemovitosti?
2) Pracuje krajský úřad s databází "NDOP" a aktivně zahajuje správní řízení
se subjekty hospodařícími na pozemcích s evidovaným výskytem
ZCHD?
3) Pokud sám aktivně v této věci nepracuje, kdo je za naplňování tohoto
ustanovení zákona odpovědný, kdo kontroluje naplňování tohoto
ustanovení a z jakého důvodu to nedělá v rámci své územní působnosti
sám krajský úřad?
4) Je si krajský úřad vědom, že ve své územní působnosti má nespočet
subjektů hospodařící na nemovitostech s výskytem kriticky a silně
ohrožených druhů bez vydané výjimky?
5) Má konkrétně společnost LČR platnou výjimku na hospodaření ve všech
plochách s evidovaným výskytem kriticky a silně ohrožených druhů?
Pokud ne, z jakého důvodu?
6) Jaké opatření hodlá krajský úřad přijmout, aby zajistil naplňování
paragrafu § 50 zákona 114/92 Sb. (pokud tomu tak dosud není)?
Poskytnutá informace:
Ad 1) Dle dostupných údajů Krajský úřad Olomouckého kraje nevydal žádnou
výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu § 50
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) na „běžné obhospodařování“ nemovitosti.
Ad 2) Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje s Nálezovou databází
ochrany přírody pracují. Řízení ve věci udělení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů dle § 56 zákona je řízení na žádost, a tedy povoluje se na
žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah.
Ad 3) V některých případech, je-li pracovníkům krajského úřadu známo z jiné
správní činnosti dotčení zájmů na ochranu zvláště chráněných druhů,
informují vlastníky a uživatele zemědělských pozemků o výskytu ZCHD
rostlin i živočichů. Povinnost předcházet poškozování životního prostředí a
minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí je dána
každé právnické i fyzické osobě ustanovením § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolním orgánem
je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje, jak jsou právnickými
a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí
týkající se ochrany přírody a krajiny.
Ad 4) Krajský úřad je si této situace vědom.
Ad 5) Viz odpověď k otázce č. 1. Důvod nám není znám.

Ad 6) Krajský úřad v mezích svých pravomocí zajišťuje naplňování ustanovení § 50
a 56 zákona. Jedná se o běžnou agendu, kterou vykonává.
Informaci zpracoval:
Dne 22. 10. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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