ornitologických kroužků s nápisem ,,N. MUSEUM PRAHA" a na tuto činnost se vztahuje vyhláška č.
'152/2006 Sb. o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení. Jednotliví kroužkovatelé jsou vtomto ohledu
současně držiteli samostatných oprávnění podle platné legislativy.

Co se týče námitky, že nebyla v návrhu citována žádost podle § 56, Agentura doplňuje, že společnou
žádost odboru péče o přírodu a krajinu a odboru monitoringu biodiverzity o vydání OOP obdržel odbor
zvláštní ochrany přírody Agentury od ředitele odboru péče o přírodu a krajinu dne 1 . 10. 2018 pod sp.
zn. 16972/SOPK/18.

Námitkující dále namitají rozpor návrhu OOP z důvodu neproporcionality zásahu do práv námitkujících
a uvádějí, že především managementové zásahy nebudou nijak odsouhlaseny s vlastníkem pozemku.
Tuto námitku je nutné konfrontovat srealitou. Jak již bylo popsáno výše, realizace všech
managementových praci na pozemku, na nichž se nachází chráněný fenomén, je realizován primárním

oslovením právě vlastníka pozemku s výzvou podle § 68 ZOPK a ve smyslu nálezu Ústavního soudu,
Pl. ÚS 8/08, [137/2010 USn.].
Dne 25. 2. 2019 rozhodla Agentura podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu o písemných námitkách p.
Milana Smolky, bytem Hostětín 87, 687 71 Bojkovice, tak, ze se jim nevyhovuje.
Odůvodnění:

Námitka p. Smolky směřuje k možnosti vždy vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas k vjezdu nebo pobytu

pracovníků Agentury na jeho pozemcích, zejména týkající se zkoumání rostlin nebo živočichí:í na
pozemcích vbezprostřední blízkosti jeho domu. Agentura ktomuto požadavku uvádi, že vstup
pracovníků orgánů ochrany přírody je upraven a limitován kritérii uvedenými v ust. § 62 ZOPK a přístup
do krajiny v ust. § 63 ZOPK. Pracovníci Agentury při výkonu monitorovacích činností uvedené limity
dodržuji a své smluvní partnery o nich zpravují. Pokud jde o smluvní partnery Agentury, na které se
§ 62 a § 63 ZOPK nevztahuje, Agentura doplňuje, že toto OOP žádná práva k omezení vlastnických
práv nezakládá. Co se týče vjezdu motorovými vozidly, ošetřila Agentura tuto nutnost a potřebu třetích
subjektů podmínkou č. 1 (společná pro výroky označené jako Il., Ill., IV. a V) pouze na nezbytné
připady a rozsah s tím, že motorové vozidlo (pokud nepůjde o vozidlo v majetku Agentury) bude bud'
označené povolenkou (s uvedením data vydání, platnosti, počtu osob, účelu cesty, event. RZ vozidla),
kterou ve smyslu podmínky č. 1 společné pro výroky Il., Ill., iV. a V. vydá příslušné regionální
pracoviště Agentury na základě právního důvodu (zejména platné smlouvy o výkonu monitoringu nebo
managementových prací), nebo umístěním platné smlouvy na viditelném místě. Uvedenou podminku
vyhodnocuje Agentura jako dostatečnou a přiměřenou kzásahu do vlastnických práv vlastníků
dotčených pozemků. S obsahem tohoto OOP budou jednotliví vykonavatelé prací seznámeni, a jeho
dodržováním smluvně vázáni. Jakékoliv vybočení nebo porušení stanovených podmínek srm být
sankcionováno příslušným kontrolním orgánem ochrany přírody.

Agentura závěrem shrnuje, že účelem vydaného OOP je zjednodušení výkonu státní správy, resp.
plnění li uložených zákonných povinnosU. Konkrétně je OOP navázáno na pravomoci svěřené
Agentuře v ust. § 78 odst. 5 ZOPK a ust. § 45f odst. I ZOPK, stejně jako na provádění
managementových opatření ve smyslu ust. § 68 ZOPK. Tyto činnosti Agentura provádí na celém
území spadajícím do její působnosti ve smyslu ust. § 78 odst. I ZOPK. Ani v případě pozemků
spadajících do územní púsobnosti Agentury z OOP nebudou pro vlastníky pozemků vyplývat
žádná nová omezení nebo povinností na těchto pozemcích nad rámec současného stavu. Pro
vlastníky pozemků v těchto ohledech plynou určitá omezení již přímo ze zákona. Ve vztahu
k monitoringu jde např. o možnost pracovníki:í orgánu ochrany přírody vstupovat při výkonu své
pracovní činnosti v nutné míře na cizí pozemky v souladu s ustanovením § 62 ZOPK (a jemu
odpovídajcí povinnost vlastníka či uživatele tyto vstupy strpět). Dále ustanovení § 68 a 69 ZOPK
stanoví možnost provádění tzv. managementových opatření, a to bud' na základě uzavřené písemné
dohody s vlastníkem, který za provedené opatřeni bude náležitě finančně kompenzován v souladu
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