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Bobr evropský – výjimka ze zákazu rušit a ničit sídla bobra evropského –
opatření obecné povahy – návrh prodloužení platnosti povolení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský
úřad), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 5 písm. h/ zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) na základě
praxe spojené s projednáváním žádostí správců vodních toků a vlastníků a provozovatelů
vodních děl vydal povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra
evropského. Výjimka byla povolena za účelem prevence vzniku škod na vodních tocích,
vodních dílech, umělých vodních nádržích a ochranných hrázích, rybnících a stavbách
veřejné infrastruktury, způsobených činností bobra evropského.
Krajský úřad povolil výjimku odstraňování nebo zprůtočňování bobřích hrází a k likvidaci
bobřích sídel. Tyto činnosti mohou oprávněné osoby provádět v období od 1. března do
15. dubna a od 1. srpna do 31. října v kalendářním roce. Oprávněnými osobami, které
mohou na základě povolené výjimky provádět tyto zásahy, jsou správci vodních toků
a vlastníci či správci vodních děl, zařízení u vodních děl a staveb veřejné infrastruktury,
případně dalších staveb.
Výjimka byla vydána dne 2. 5. 2014, čj. KUOK 42224/2014 v souladu s ustanovením § 56
odst. 4 zákona, a to opatřením obecné povahy podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Povolení bylo vydáno s účinností od 27. května 2014 na dobu pěti let, tj. do května 2019.
Krajský úřad na základě zkušeností s uplatňováním povolení výjimky na základě ohlašování
zásahů, které prováděly oprávněné osoby, považuje za potřebné, aby stávající praxe byla
zachována. Proto navrhuje, aby se platnost opatření obecné povahy prodloužila, a to opět
na pětileté období, do r. 2024.
Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou (viz příloha) zveřejněte, prosím,
na úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů.
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