Rovněž zajištění managementu v jednotlivých zvláště chráněných územích a obnova přirozených a
přírodě blízkých biotopů, pokud jsou realizovány podle platného plánu péče nebo schváleného
záchranného programu, je vykonáváno v zájmu ochrany přírody (§ 43 odst. 1 ZOPK). Ostatně procesy
obou zmíněných dokumentů a jejich kontrola probíhá zákonem upraveným postupem, který je
dostatečnou zárukou preferování zájmu ochrany přírody.

I v tomto ohledu je prolomení zákazů a udělení souhlasu k činnostem podle jednotlivých výroků tohoto
opatření obecné povahy odůvodněno v souladu se zákonnými kritérii pro jejich prolomení či povoleni,
nebot' jsou činěny v zájmu samotné ochrany přírody (§ 56 odst. 1 a 2 ZOPK, § 43 odst. I ZOPK).
Monitorovací práce, jejichž smyslem je získávání údajů o ímstech výskytu druhů rostlin a živočichŮ a
stavech jejich populací, Ize beze sporu podřadit práve pod jeden ze zákonných dí:ívodí:í pro povolení
výjimky, jde o činnost prováděnou v zájmu ochrany přírody. Pokud by státm ochrana přírody neměla
přehled o konkrétních lokalitách výskytu a stavu populací druhů, nelze pak následně zajistit efektivní
ochranu těchto druhi:í formou managementových prací. Podmínkou č. 6 u výrokové části II.-V. je
stanoveno, že smluvní subjekty budou vždy seznámeny s obsahem tohoto opatření obecné povahy.
Agentura považuje seznámení vykonavatelů prací s obsahem tohoto aktu za dostačujíci opatření
směřujcí k cíli podle tohoto opatření obecné povahy v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Podle § 46 odst. 2 in fine ZOPK platí, že ošetřování památných stromů je prováděno se souhlasem
orgánu, který ochranu vyhlásil. Ošetřování památných strorní:í je prováděno na základě smluv, kdy
jednou ze smluvních stran je Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody. Smlouva mimo jiné vždy
obsahuje podrobnosti ošetření konkrétrího památného stromu (zejm. rozsah ošetření, způsob a termín
zásahu apod.), čímž je zajištěn faktický dohled nad ošetřováním památných stromů v souladu s jejich
posláním a hodnotou.

Podle § 46 odst. 3 ZOPK plaU, že v ochranném pásmu památného stromu Ize stanovené činnosti a
zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Tento souhlas se vztahuje na

činnosti a zásahy spojené s povinnosU označit památné stromy malým státmm znakem Č:eské
republiky dle § 47 odst. 2 a dále na činnosti a zásahy spojené s instalací drobné návštěvnické
infrastruktury (zejména doprovodné informační tabule k památným stromům, prvky usměrňujíci pohyb
veřejnosti v ochranném pásmu památného stromu - např. zábradlQ. Výkon této činnosh a zásahu je

podrmněn nezbytnou ímrou zásahu do kořenového systému stromu a použiUm odbomých standardí:í,
které vydává Agentura (http://standardy.nature.cz/).

Pro rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 a § 43 ZOPK není zapotřebí žádného závazného
stanoviska, ani vyjádření jiného orgánu státní správy (dotčeného orgánu). Souhlasy podle ust. § 44
odst. 3 a § 37 ZOPK ošetřené Umto opatřeíYím obecné povahy nejsou vydávány jako podklad pro
rozhodnutí podle zvláštního předpisu (§ 90 odst. 1 ZOPK). Proces jejich vydání nevyžaduje vydání
jiného podmiňujícího aktu jiného orgánu státni správy (tzn. dotčeného orgánu ve smyslu § 'l 36 odst. 1
písm. b) správniho řádu).

Návrh opatření obecné povahy byl všem níže uvedeným územně samosprávným celkům zaslán do
datové schránky dne 10. 12. 2018. S obsahem dokumentu se tak mohly všechny dotčené obce
seznámit. Knávrhu se vyjádřilo 112 obci, zčehož pouze 2 obce se vyjádřily formou námitek či
připominek ve smyslu § 172 odst. 4 a 5 správmho řádu. Přípis Městysu Lhenice, l(,: 00250546, se
sidlem Školni 124, 384 02 Lhenice (dále jen ,,Městys Lhenice") byl vyřízen v režimu námitek dle § 172

odst. 5 správního řádu níže. Přípis od městysu Libice nad Doubravou, IČ: 00267791, se sídlem
Zámecká 47, 582 77 Libice nad Doubravou (dále jen ,,Městys Libice nad Doubravou?), směřoval

obsahově kdovysvětlení, jakou měrou budou dotčena vlastnická práva vlastníkí"í pozemků
v katastrálním úzerm obce. Agentura zaslala dne 7. 2. 2019 městysu Libice nad Doubravou odpověd' s
hlubším objasněním věcné problematiky a současně mu na žádost zaslala i grafickou přílohu
s vyznačením managementových prací, které se na jeho území v minulosti vykonávaly (Pozn.. ty, které
budou vykonávány v budoucnu, tj. po dobu platnosti tohoto opatření obecné povahy, nelze z podstaty
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