subjekty", k tomu Agentura uvádí, že managementové práce jsou vykonávány a priori smluvné (tj. na
základě uzavření dohody nejčastěji mezi vlastníkem ev. pachtýřem nemovité věci - pozemku na straně
jedné a Agenturou na straně druhé), takže Ize bez dalšího uzavřít, že vlastník, ev. pachtýř na procesu
participuje a s Umto souhlasL V těch případech, kde se neuzavírá dohoda o zpŮsobu hospodaření
napřímo s vlastníkem nebo pachtýřem, je proces dalšího postupu zakotven v § 68 odst. 3 a odst. 4
ZOPK. Vtomto ohledu je nutné poukázat, že Agentura dodržuje postup uzavírání dohod nebo
provádění zásahů ke zlepšení přírodmho a krajinného prostředí ve světle nálezu Ústavního soudu, Pl.

ÚS 8/08, ["l37/20alO USn.] a garantuje tak maximální ochranu vlastnických práv. Monitorovaci práce

byly a jsou nadále pracovniky Agentury vykonávány na základě zmocnění v ust. § 62 ZOPK. V případě
výkonu monitorovacích prací smluvními partnery Agentury, na které se § 62 ZOPK přímo nevztahuje,
Agentura doplňuje, že toto OOP žádná práva k omezení vlastnických práv vlastníků nemovitých věcí
nezakládá. Agentura dále dodává, že na vétšinu volně přístupných pozemků vstupují monitorovatelé
v režimu tzv. volného přístupu do krajiny; dále 4. ,,dle povahy a lokalizace činnosti je vždy nutné
prověřit zejména nezbytnost povolení či jiných správních aktů díe dalších právních předpisů" a

současně LČR vyjmenovávají 1 1 složkových zákonů, k tomu Agentura opět uvádí, že jde o zcela vágni
připomínku, neboť obecně platí právní princip ,,neznalost práva neomlouvá", a pokud tedy budou
realizovány jakékoliv činnosti, které současně podléhají zákazu nebo jsou vázány na souhlas nebo
vyjádření jiného orgánu bez povolení nebo souhlasu nebo vyjádření příslušného orgánu, pak je
Agentura povinna (nebo její smluvní dodavatel vykonávajíci tyto činnosti), aby si daný správní akt
zajistili ve vlastní režii.

Závěrem Agentura uváďí, že Lesy ČR, s. p. jsou dlouhodobým smluvním partnerem Agentury a proces
uzavírání dohod, jejichž předmětem jsou managementové práce podle tohoto OOP, jsou jí známy

(např. v roce 20al8 uzavřela Agentura s Lesy čR, s. p. 21 smluv o realizaci managementových
opatřeni).

Co se týče námitky spočívajcí vobavě, aby ,,OOP nepokrývalo činnosti vevropsky významných
oblastech nebo ptačích oblastech, ani činnosti, které by mohly ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokalit nebo ptačí oblasti, nejsou-li takové činnosti dostatečně popsány v plánu
péče zpracovaném orgánem ochrany přírody pro dané území'i k tomu Agentura uvádí, že tímto
opatřením obecné povahy neni vydáváno stanovisko podle §45i ZOPK, tak jak plyne z vyjmenovaných
ustanovení ZOPK uvedených shora, podle kterých je OOP vydáváno. Vydání stanoviska dle § 45i
ZOPK není předmětem tohoto OOP, protože Agentura posoudila zásahy, které mají být realizovány a
plynou z platné plánovací dokumentace (plány péče o zvláště chráněná území, záchranné programy a
regionální akční plány) podle kritérií uvedených v ust. 5 45g ZOPK (uvedeno již na str. 6 00P) a došla
k jednoznačnému závěru, že tyto nepodléhají dalšímu procesu podle ust. § 45i ZOPK (též na str. 6
tohoto OOP).

Agentura dne 25. 2. 2019 společně rozhodla podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu o písemných

odůvodněných námitkách těchto subjektů: Lesy města český Krumlov s.r.o., IčO: 60826355, se
sídlem Domoradice "I, 381 0l český Krumlov ze dne 9. 1. 2019, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc
s.r.o., IČO: 01559109, se sídlem Wurmova 562/9, 77900 0lomouc ze dne 9. 1 . 2019, Městys Lhenice,

Ič0: 00250546, se sídlem školní 124, 384 02 Lhenice ze dne 9. 'I. 20al9, KINSKÝ žd'ár, a.s., IčO:
46901523, se sídlem Zámek 1/1 , žd'ár nad Sázavou 2, 591 02 žd'ár nad Sázavou ze dne 9. 1 . 2019,
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, IčO: 00408026, se sídlem Platnéřská 19al/4,al"l0 00
Praha 1 - Staré Město ze dne 10. 1 . 2019 a Lesy města Olomouce, a. s., IčO: 28633032, se sídlem:
Olomouc - Neředín, Lomená 17714, PSč 77900 ze dne 10. 1. 2019 (dále společně jen ,,Námitkující?)

tak, že se jim částečně vyhovuje tím, že se doplňuje text OOP ve výroku označeném pod I.B na konci
takto' ,,typu ostraha ZCHD a jejich lokalit, podpora hnízdních možností, vytvMení líhniM a úkrytů,
záchranný transfer a další péče o ohrožené druhy in situ, likvidace invazních a expanzivních druhů
rostlin a živočichů, asanace dřevní hmoty, výsadba, sběr osiva, ošetření stromů či naopak
veteranizace, pollardjng a jjné způsoby iniciace vytváření biotopů na dřevinách, výchovné zásahy v
porostu, pařezení, budování, opravy a likvidace ochrany výsadby či přirozeného zmlazení,
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