kácení/těžba včetně manipulace se dřevem, pastva, sečení, narušování půdního povrchu, výřez
náletových dřevin, protierozní opatření, revitalizace toků, říčních ramen, niv a mokřadů, či opatření ke
změně vodního režimu, stružkování, tvorba a údrzba tůní, vodních nádrží a mokřadů a zajištění péče o
ně, budování a údržba cest a stezek a návštěvnické infrastruktury (tzv. managementové práce)."
Oduvodnění:

Ve dnech 9. 1. 2019 - 10. 1. 2019 podali Námitkujcí naprosto věcně totožné a formulačně shodné
písemné námitky (odlišnost je pouze ve výčtu pozemků, eventuálně ve v<ý,tu na nich se vyskytujících
zvláště chráněných druhů nebo území), vnichž shodně poukazují na skutečnost, že uvedenými
činnostmi mohou být dotčena jejich vlastnická práva, povinnosti a zájmy na jejich pozemcích, které se
nacházej ve správním obvodu Agentury. Co se týče námitek městysu Lhenice, Agentura uvádi, že
dotčení vlastnických práv vztahuje ve svých písemných námitkách výlučně k pozemkŮm, na které však
návrh OOP nedoléhal (jsou mimo správní obvod Agentury), z důvodu, že však má tento městys i jiné
pozemky, které naopak do správního obvodu Agentury spadají, rozhodla se Agentura o těchto
námitkách rozhodnout společně s ostatmmi Námitkujcími, nadto obecně platí, že procesní vypořádání
se s námitkami vyšší formou rozhodnutim podle § 172 odst. 5 správmho řádu nemůže jít k tíži jejich
podavateli.

Námitky Námitkujícich konkrétně spočívalí v tvrzeni, že Agentura ,,překročila zákonem vymezenou
působnost,? jež podle jejich tvrzení spočívá v obecném vymezení činností uvedených v návrhu OOP.
Ktomu Agentura dodává, že všechny činnosti prolamujíí,í zákonné zákazy nebo souhlas s těmito
činnostmi jsou výslovně v návrhu OOP vázány na:

(i) provádění inventarizačních přírodovědných prŮzkumů, monitoringu, dokumentace a šetření
v ochraně přírody a krajiny, nebo jsou

(ii) vykonávány v souvislosti se zajištěním péče o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich
složky vsouladu se schválenými plány péče o zvláště chráněná území, záchrannými programy,
programy péče nebo regionálíYími akčnimi plány pro zvláště chráněné druhy (tzv. managementové
práce), nebo

(iii) v souvislosti se zajištěním výzkumu, environmentálního vzdělávánl výchovy a osvěty.
Agentura této námitce částečně vyhovuje a v OOP doplnila základní výčet managementových prací
typu ostraha ZCHD a jejich lokalit, podpora hnízdních možností, vytváření líhništ' a úkrytů, záchranný
transfer a další péce o ohrožené druhy in situ, likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a
živočichů, asanace dřevní hmoty, výsadba, sběr osiva, ošetření stromů či naopak veteranizace,
pollarding a jiné způsoby iniciace vytvářeni biotopů na dřevinách, výchovné zásahy v porostu,
pařezeni, budování, opravy a likvidace ochrany výsadby či přirozeného zmlazení, kácení/těžba včetně
manipulace se dřevem, pastva, sečení, narušování půdního povrchu, výřez náletových dřevin,
protierozíYí opatření, revitalizace toků, říčních ramen, niv a mokřadů, či opatření ke změně vodního
režimu, stružkování, tvorba a údržba tůní, vodních nádrží a mokřadů a zajištěni péče o ně, budování a
údržba cest a stezek a návštěvnické infrastruktury (tzv. managementové práce), tak aby bylo lépe
konkretizováno, na jaký typ managementu OOP doléhá.

Jde o výčet činnosU, které koresponduji s pravidly příslušných dotačních programí:í (veřejně dostupné
na portálu www.dotace.nature.cz) a rozpočtových pravidel a jsou financovány z veře1ných zdrojů.
Agentura nemůže zlogiky věci vOOP konkretizovat území ani rozsah, kde bude ten či onen
management beze změny každý rok opakovaně vykonáván, nebot' předmětem úpravy jsou nestatické
objekty (zvláště clváněná rostlina ínůže a nemusí na daném pozemku v daný rok vyrůst, zvláště
chráněný druh živočícha přirozeně migruje, jeden druh je vybraným managementem v jednom roce
upřednostněn v neprospěch jiného druhu, který prosperuje ve stejném roce i bez lidského zásahu,
apod.). Závěrem Agentura tedy uvádí, že z důvodu shora vedených mohlo být této námitce vyhověno
pouze částečně, avšak v maximálním rozsahu, a to výčtem konkrétních typů managementových
opatření, tak lak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o námitkách Námitkujicích.
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