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sDĚLENí

Městsktý úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako
orgán ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 1/ písm. f)zákona ě.11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon ě. 11411992 Sb."), podle ustanovení § 5b odst. 4l zákona ě.
11411992 Sb. a zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.
50012004 Sb.") na základé Opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí ó, j,:7149|ENV/17-
4161630117 vyhlašuje uplatňování odchylného postupu v zájmu prevence závažných škod v rybářství a za
účelem ochrany (iných) volně žijících živočichů podle § 5b odst. 1l zákona é. 11411992 Sb. ze zákazů
uvedených v § 5a odst. 1/ odst. a) zákona č. 11411992 Sb. úmyslné usmrcování, tj. zamýšlený odlov
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na-.

. rybnících:- Brodek ve správním území obce Kněžmost
- Býčinský ve správním území obce Kněžmost
- Cepek (Malobratřice dolní) ve správním území obce Kněžmost
- Kněžsloý (Farský) ve správním územíobce Boseň
- Krupshý ve správním územi obce Dolní Krupá
- Kuchlík (Malobratřice horní) ve správním území obce Kněžmost
- Lomend'ák ve správním územi obce Kněžmost
- Nový Solec ve správním územíobce Kněžmost
- Ohrada ve správním území obce Boseň
- Střípek dolní ve správním území obce Kněžmost
- Střípek horní ve správním území obce Kněžmost
- Váček ve správním území obce Kněžmost
- Zlato ve správním území obce Kněžmost

Podmínky pro uplatňování odchylného postupu:

1) Odchylný postup stanovený opatřením obecné povahy lze uplatňovat v období od 1. srpna
stávajícího roku do 3í. března následujícího kalendářního roku aždo31.03.2023,jestliže se na
území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště vyskytuje alespoň jedno hejno
kormorána velkého o 5 a více jedincích na tahu nebo při zimování.

2) Na rybnících plůdkových, násadových a aktuálně nasazených rybnících hIavních (na prvním
horku), lze odchylný postup uplatňovat až do 30.04. daného kalendářního roku za předpokladu, že
ten, kdo hodlá tento odchylný postup využívat, oznámí orgánu ochrany přírody Městskému úřadu
Mnichovo Hradiště nejpozději do 31.03. daného kalendářního roku, které zrybníků, na nichž
provozuje rybníkářství, jsou v dané sezóné zařazeny do kategorie rybníků plúdkov,ých a rybníkú
násadových nebo který z hlavních rybníků je aktuálně nasazen na prvním horku.

3) Postup podle opatření obecné povahy při usmrcováníjedinců kormorána velkého mohou uplatňovat
osoby oprávněné podle zvláštních předpisů, které jej provedou lovem střelnou zbraní v souladu
se zákonem ě. 44912001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
myslivosti") a které mimo místa odpočinku kormoránů, při dobré viditelnosti a v denní dobu v
souladu s § 45 odst. í písm. m) zákona o myslivosti.

4) Jednorázově uloví maximálně 20 % přítomných jedinců z celkového počtu kormoránů v
dohledové vzdálenosti s tím, že nebude prováděn společný lov.
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Zajistí likvidaci usmrcených jedinců kormorána velkého v souladu s požadavky zákona č,
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně něktených souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ěijejich využití (konzumaci) pro vlastní potřebu nebo je poskytnutou pro účely výzkumu a
vzdělávánísubjektu, kte4[ disponuje příslušným povolením k jejich dženíve smyslu tohoto zákona,

Povedou přehled o každém provedeném usmrcení dle vzoru uvedeného v příloze tohoto sdělenía
zajistí prohlídku každého usmrceného jedince, zda není kroužkován, nalezené kroužky bude
každý, kdo bude postupovat podle opatřeníobecné povahy shromažd'ovat společně s údaji o místě
a datu nálezu.

Do 3í. 12. každého roku až do 31.03.2023 předají orgánu ochrany přírody Městskému úřadu
Mnichovo Hradiště souhrnně přehIed o provedených odstřelech věetně nalezených
ornitologiclaých kroužků.

8) Odchylný postup stanovený opatřením obecné povahy se v tomto sdělení neváahuje na území
CHKO Ceský raj.

otisk razítka

podepsáno elektron icky

lng. Alena Šimonová
odborná referentka
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Žadatel
RybářsfuíChlumec nad Cidlinou, ?.s., Boženy Němcové 711llv,503 51 Chlumec nad Cidlinou, ldDS

Veřejná vyhláška se žádostí o vyvěšení po dobu 'lS-ti dnů
Obec Boseň
Obec Dolní Krupá
obec kněžmost

Na vědomí
AOPK České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Český r4, ldDS
Městský úřad Mnichovo Hradiště, ovŽP, odděleníŽp - osslvt

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhů§ je dnem
doručení.
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6)

7)

Vyvěšeno na uřední desce Obce Boseň, Obce Dolní Krupá a Obce Kněžrrost a současně zveřejněno i způsobem
umožluj ícím dálkový přístup.
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