Městský úřad Nový Bydžov
O d b o r v ý s t a v b y a ž i v o tn í h o p r o s tř e d í

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:

Datum
26.2. 2010

446/2009
24.09.2009
V 17196/2009 1918/2009 Zak

Oprávněná úřední osoba
Milena Žáková

E-mail
zakova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 961

Účastníci řízení dle ust. §27 odst.1) správního řádu:
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové (IČ: 00088382), Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ust. §27 odst.2) správního řádu:
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Obec Babice, 503 51 Babice
Obec Barchov, 504 01 Nový Bydžov
Obec Hlušice, 503 56 Hlušice
Obec Humburky, 504 01 Nový Bydžov
Obec Kobylice, 504 01 Nový Bydžov
Obec Králíky, 504 01 Nový Bydžov
Obec Lužec nad Cidlinou, 503 62 Lužec nad Cidlinou.
Obec Měník, 503 64 Měník
Obec Mlékosrby, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Obec Myštěves, 503 15 Nechanice
Obec Nepolisy, 503 63 Nepolisy
Obec Ohnišťany, 503 54 Ohnišťany
Obec Petrovice u Nového Bydžov, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
Obec Prasek, 504 01 Nový Bydžov
Obec Skřivany, 503 52 Skřivany
Obec Sloupno, 503 53 Smidary
Obec Starý Bydžov, 503 57 Starý Bydžov
Obec Šaplava, 503 53 Smidary
Obec Vinary, 503 53 Smidary
Obec Zachrašťany, 504 01 Nový Bydžov
Obec Zdechovice u Nového Bydžov, 504 01 Nový Bydžov

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Novém Bydžově, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst.3 zákona ČNR č.114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně příslušný úřad
podle § 11 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) a v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 a 5b odst. 1,3 zákona, po řízení vedeném podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
stanovuje
odchylný postup při ochraně ptáků
žadateli - Muzeum Východních Čech v Hradci Králové (dále jen muzeum), Eliščino nábřeží 465,
500 01Hradec Králové, IČ: 00088382 pro účely výzkumu ve věci sběru a držení náhodně
nalezených vajec z opuštěných hnízd ptáků , ve všech katastrálních územích spravovaných místně
příslušným orgánem ochrany přírody obce s rozšířenou působností.
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Odchylný postup od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2 zákona se stanovuje následovně:
1) K držení a sběru vajec ptáků podléhajících § 5a zákona je ve volné přírodě v územní
působnosti Města Nový Bydžov, jako obce s rozšířenou působností, je oprávněn žadatel
pouze prostřednictvím kurátora sbírek obratlovců, kterým je v současné době Mgr. Josef
Hotový.
2) Žadatel je povinen při změně osoby kurátora oznámit do 1 měsíce od změny jméno
nového kurátora příslušnému orgánu OPK.
3) Odchylný postup se vztahuje pouze na sběr neživých vajec (vajec z opuštěných hnízd nebo
skořápek).
4) Odchylný postup se vztahuje na 10 ks vajec nebo skořápek vajec na jeden druh
v kalendářním roce.
5) Odchylný postup se stanovuje s platností do 28.2.2014.
6) Žadatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku písemně nahlásit provedený sběr
mrtvých vajec za uplynulý rok, tj. druhové zastoupení, početní množství a lokality sběru.
Odůvodnění:
Městský úřad nový Bydžov odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 24. 9. 2009 od žadatele, Muzeum Východních Čech
v Hradci Králové (dále jen muzeum), Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, žádost o
stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků dle ustanovení § 5a odst. 1 a 5b odst. 1,3 zákona
pro účely výzkumu ve věci sběru a držení náhodně nalezených vajec z opuštěných hnízd ptáků ,
ve všech katastrálních územích spravovaných místně příslušným orgánem ochrany přírody obci
s rozšířenou působností.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo dnem podání žádosti zahájeno řízení ve
věci.
O zahájeném řízení byli známí účastníci řízení uvědoměni ve smyslu ustanovení § 47 správního
řádu a byla jim dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst.1,3
správního řádu. Současně byl žadatel vyzván dle § 45 odst.2 a § 39 odst.1 správního řádu
k doplnění žádosti o podklady se stanovenou lhůtou k 31.12.2009. Muzeum doplnění žádosti
zpracovalo a 7.1.2010 zaslalo příslušnému správnímu orgánu. Tímto dnem odpadla překážka pro
přerušení řízení, správní orgán posoudil doplnění žádosti, pokračoval v řízení a rozhodl jak je
uvedeno výše.
Po celou dobu řízení nebyly ze strany dalších účastníků řízení vzneseny žádné připomínky.
Orgán ochrany přírody a krajiny žádost posuzoval na základě ochrany všech druhů ptáků žijících
ve volné přírodě podléhajících § 5a odst.1 písm. c) zákona, podle kterého je zakázán sběr vajec
ptáků ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných.
Z dané žádosti i vlastní pracovní náplně muzea je zřejmé, že sběr vajec bude prováděn pro účely
výzkumu, a proto byl stanoven odchylný postup při ochraně ptáků, resp. sběru a držení vajec
ptáků. Pro stanovení početního omezení bylo rozhodující, že žadatel neprovádí sběr vajec
systematicky. Žadatel uvádí, že „za posledních 5 let nepřijal do svých sbírek žádná vejce, kurátor
sbírky obratlovců pouze určoval na žádost veřejnosti donesená vejce v počtu 10 – 20 ks ročně z
různých míst Královéhradeckého kraje.“ Tento odchylný postup se vztahuje pouze na pracovníka
muzea, kurátora sbírky obratlovců. Specialistu, který je způsobilý v daném oboru a měl by být
proškolen na základě § 17 zákona č. 246/92Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Odchylný postup byl stanoven za podmínek, které musí umožnit ve všech katastrálních územích
spravovaných místně příslušným orgánem ochrany přírody obce s rozšířenou působností
přirozený růst a vývoj volně žijících živočichů.
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Dle odchylného postupu je sběr vajec omezen pouze na sběr mrtvých vajec, které jsou využívány
pro účely výzkumu pro držení vajec, která jsou součástí katalogizované sbírky této instituce a
výzkum neslouží k jiným zoologickým účelům. Odchylný postup byl pro sběr neživých vajec
umožněn z důvodu, že tato vejce nemají v přírodě význam z hlediska ochrany ptáků. Sběr mrtvých
vajec se předpokládá z opuštěných hnízd a početní omezení sběru na 10 kusů od jednoho druhu
ptactva v jednom roce z celého území odpovídá množství, s kterým kurátor ročně pracoval v rámci
celého území kraje. Množství je omezeno i z důvodu, že muzeum nemá zájem na systematickém
rozšiřování sbírky vajec. Pokud by vznikl zájem muzea o systematické zařazování a výzkumu
některého druhu ptáků, je možné požádat o odchylný postup specifikovaný na příslušný druh.
Rovněž v dalších odůvodněných případech je možno podání samostatné žádosti o stanovení
odchylného postupu pro konkrétní činnosti.
Držením vajec se rozumí přenos vajec v rámci území spravovaného příslušným orgánem ochrany
přírody a krajiny. Pětiletý cyklus je dostatečně dlouhá doba pro udělení odchylného postupu, kdy
může dojít ke změnám či jinému vývoji v oblasti muzeální činnosti a mohou nastat jiné podmínky
za kterých by měl odchylný postup být stanoven. Tento cyklus je podmíněn i roční kontrolou,
písemným nahlášením provedených sběrů mrtvých vajec ptáků.
Po zvážení všech skutečností, vyhodnocení žádosti na základě podstaty zájmu žadatele o sběr a
držení mrtvých vajec a za stanovení přísně kontrolovatelných podmínek byl stanoven odchylný
postup při ochraně ptáků.
Stanovený odchylný postup neumožňuje přebírání vajec od třetích osob, pokud nejsou držiteli
platného rozhodnutí o odchylném postupu. Držení vajec převzatých od neoprávněných osob by
bylo nutno považovat za činnost prováděnou v rozporu se zákonem.
Tímto rozhodnutí nejsou nijak dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů nebo
dalších povinností vyplývajících ze zákona. Stanovený odchylný postup se vztahuje pouze na
držení nebo sběr vajec ptáků podléhajících § 5a zákona na území v působnosti Města Nový
Bydžov, jako obce s rozšířenou působností a nenahrazuje např. výjimku nezbytnou pro sběr nebo
držení vajec např. zvláště chráněných druhů.

Poučení o odvolání:
Ve smyslu ustanovení § 81 – 86 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je možné podat proti
tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství v Hradci Králové, ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí,
podáním učiněným u zdejšího městského úřadu, odboru výstavby a životního prostředí.
V odvolání účastník uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítavý rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž mu předcházelo. Odvolání je proti
odůvodnění nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního
řádu, odkladný účinek.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a ŽP
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Obdrží:
Muzeum Východních Čech v HK, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
OBEC BABICE, Babice 72, 503 65 Kosičky
Obec Barchov, Barchov 62, 504 01 Nový Bydžov
OBEC HLUŠICE, Hlušice 51, 503 56 Hlušice
OBEC HUMBURKY, Humburky 41, 504 01 Nový Bydžov
OBEC KOBYLICE, Kobylice 41, 504 01 Nový Bydžov
OBEC KRÁLÍKY, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov
OBEC LUŽEC N/CIDLINOU, Lužec nad Cidlinou 203, 503 62 Lužec nad Cidlinou
OBEC MĚNÍK, Měník 43, 503 64 Měník
OBEC MLÉKOSRBY, Mlékosrby 51, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
OBEC MYŠTĚVES, Myštěves 15, 503 15 Nechanice
OBEC NEPOLISY, Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy
OBEC OHNIŠŤANY, Ohnišťany 91, 503 54 Ohnišťany
OBEC PETROVICE, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
OBEC PRASEK, Prasek 35, 504 01 Nový Bydžov
Obec Skřivany, Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany
Obec Sloupno, Sloupno 47, 503 53 Smidary
OBEC STARÝ BYDŽOV, Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov
OBEC ŠAPLAVA, Šaplava 3, 503 53 Smidary
OBEC VINARY, Vinary 24, 503 53 Smidary
OBEC ZACHRAŠŤANY, Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov
OBEC ZDECHOVICE, Zdechovice 7, 504 01 Nový Bydžov

Ing. Jan
Rejthárek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Rejthárek
Datum: 02.03.2010
11:48:19 +01:00
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