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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3
písm. b), písm. c), písm. g), pism. h) a písm. k) zákona č. 1 14/1992 sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK"), v y d á v á podle § 173 odst. 1 zákona č.
500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2

I. jimž podle § 56 odst. 4 ZOPK ve spojení s § 56 odst. I ZOPK a § 73 odst. 2 ZOPK ?
v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přičemž u těch, které
jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s § 56 odst. 2 písm. a) a
d) ZOPK, pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím, že povolovaná činnost neovlivní dosažení
či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany

I.A. ? ze zákazů uvedených v § 49 odst. 1 ZOPK, konkrétně ze zákazu zvláště
chráněné rostliny a jejich části sbírat, trhat, vykopávat nebo jinak rušit ve vývoji,

a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 ZOPK, konkrétně u obratlovců ze zákazu
chytat a zraňovat zvláště chráněné živočichy a rušit je ve vývoji a u bezobratlých ze zákazu
chytat, usmrcovat a držet zvláště chráněné živočichy a ze zákazu sbírat jejich vývojová stádia,
vsouvislosti s prováděním inventarízačních přírodovědných průzkumů, monítoringu,
dokumentace a šetřem v ochraně přírody a krajíny,

I.B. ? ze zákazů uvedených v § 49 odst. I ZOPK, konkrétně ze zákazu poškozovat a
jinak rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny, včetně jejich částí a vývojových stádií,
a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 ZOPK, konkrétně ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývo')e zvláště chráněných živočichů, rušit je, u obratlovců 1e chytat a
dopravovat v rámci záchranných přenosů, a u bezobratlých zraňovat a usmrcovat jedince
včetně jejich vývojových stádií,

v souvíslostí se zajíštěním péče o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich
složky v souladu se schválenými plány péče o zvláště chráněná území, záchrannýmí
programy, programy péče nebo regionálnímí akčními plány pro zvláště chráněné druhy
typu: ostraha ZCHD a jejich lokalit, podpora hnízdních možností, vytváření líhništ' a
úkrytů, záchranný transfer a další péč.e o ohrožené druhy in situ, likvidace invazních a
expanzivních druhú rostlin a živočichů, asanace dřevní hmoty, výsadba, sběr osiva,
ošetření stromů čí naopak veteranizace, pollarding a jiné způsoby iniciace vytváření
bíotopů na dřevínách, výchovné zásahy v porostu, pařezení, budování, opravy a
Iikvidace ochrany výsadby či přírozeného zmlazení, kácení/těžba včetně manípulace se
dřevem, pastva, sečení, narušování půdního povrchu, v<ýez náletových dřevin,
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