protíerozní opatření, revitalizace toků, říčních ramen, niv a mokřadů, či opatření ke
změně vodního režimu, stružkování, tvorba a údržba tůní, vodních nádrží a mokřadů a

zajíštění péče o ně, budování a údržba cest a stezek a návštěvnické infrastruktury (tzv.
managementové práce),

I.C. vý3y53j3 ze zákazů uvedených v § 49 odst. I ZOPK a v § 50 odst. 2 ZOPK, konkrétně
ze zákazu sbírat, držet a dopravovat mrtvé jedince zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů včetně jejich čásU a vývojových stádil vsouvislosti se zajištěním výzkumu,
environmentálního vzdělávám, výchovy a osvěty,

vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky (dále jen ,,Agentura?) v obvodu územní působnosti Agentury' za těchto podmínek (společně
pro výroky I.A., I.B. a I.C):
1. zvláště chráněné rostliny nebo jejich části Ize odebírat (sbírat, trhat, vykopávat) jen
vtakovém rozsahu, který je nezbytně nutný pro naplnění účelu inventarizace, event
sledovárí (monitoringu) a vždy s ohledem na stavy místních populací a jejich neohroženi,
2. zvláště cmáněné živočichy - bezobratlé Ize odchytávat, usmrcovat a držet a jejich vývo)ová
stádia sbírat jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu inventarizace,
event. sledování (monitoringu) a vždy s ohledem na stavy mistních populací a jejich
neohrožem,

3. zvláště chráněné živočichy - obratlovce Ize odchytávat a zraňovat pouze pro naplněrí
účelu sledování, tedy pro zjišťování potřebných údajů jako je druh, stáří, pohlaví,

biometrické údaje a dále pro pořízení dokumentace místních populací a jejich biotopů a
jejich vyhodnocování, přičemž manipulace s obratlovci musí být taková, aby nedošlo k
jejich nadbytečnému zranění; odchycení jedinci musí být vypuštěni zpět do přírody ve
vhodném prostředí, co nejblíže místu odchytu,

4. živolovná odchytová zařízení pro odchyt obratlovců bez přímé obsluhy musí být pravidelně
kontrolována (sledovám pastí min. lx denně, pokud nejde o past sledovanou funkí,í
fotopastí, která je schopna nahlásit odchyt zvířete on-line přenosem) a jedinci z nich musí
být vyproštěni ihned po provedené dokumentaci,
5.
výjimka pro provádění údržby pozemků a pro realizaci opatření k obnově přírodních a
přírodě blízkých biotopů je povolena pouze pro opatřeni realizovaná v souladu s platnými
plány péče o tato zvláště cmáněná územi nebo se schválenými záchrannými programy,
programy péče nebo regionálními akčními plány,
6.

zjištěná data budou vložena do nálezové databáze ochrany přírody nejpozději do konce
daného kalendářního roku,

7. smluvní subjekty budou vždy prokazatelně seznámeny s obsahem tohoto opatřem obecné
povahy,

8. škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů Ize pouze tak aby
nedošlo kohrožení 1ejich populací a ke zhoršení stavu předmětů ochrany zvláště
chráněných území,

II. jímž podle § 43 odst. 2 ve spojení s odst. I ZOPK ve spojení s ust. § 73 odst. 2 ZOPK ?
v zájmu ochrany přírody ? ze zákazů uvedených

v ust. § 26 písm. odst. 1. písm. b) - rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem
orgánu ochrany přírody, písm. c) - vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
' územl chráněných krajinných oblasti vyjma území CHKO Šumava a CHKO Labské prskovce. územi národnich přkodnich rezervaci a námdnrch

přirodnrch památek a jejich aochranných pásem, nejde-H o vojenské újezdy a národnr parky a jejich ochranná pásma
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