s ustanovením § 68 odst. 2 ZOPK a § 69 odst. 1 ZOPK, nebo po marné výzvě k provedení
managementových opatření také ze strany příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 68 odst. 3
ZOPK. Veskeré tyto povinnosti vyplývaj přímo ze zákona, OOP tak nijak nezakládá povinnosti či
omezení nová. OOP pouze směřuje ke zjednodušem výkonu státní správy Agentury tím, že plošně
uděluje výjimky z určitých zákonných zákazů nebo uděluje souhlas k činnostem blíže neurčenému
okruhu osob, které budou v budoucnu managementové a monitorovací práce, ev. s tím souvisejíci
environmentální činnosti (tvorby sbírek mrtvých částí zvláště chráněné části přirody - blíž. § 3 odst. 1
písm. h) ZOPK) vykonávat, přičemž tyto subjekty budou vždy seznámeny s podmínkami uvedenými
v OOP. Vzhledem k velkému počtu monitorovacích a managementových akcí provádených Agenturou
(v roce 2018 celkem 2412 smluv či dohod na management, 297 smluv na monitoring a 3100
člověkodní zaměstnanců Agentury) tak bylo přistoupeno k hromadnému povolení výjimek a udělení
souhlasů, nebot' není reálně možné (s ohledem na zásadu procesní ekonomie, jakožto i faktíckého
nedostatku personálních kapacit) pro každou individuální akci vést správni řízenl pokud se předmět
takové činnosti dostane do střetu se zájmy chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny a
současně je ze strany Agentury podporován/zadáván. Vzhledem ktomu, že monitorovací i
managementové práce jsou zadávány a požadovány Agenturou samotnou, která by byla k vedení
příslušných řízení kompetentní, šlo by pouze o formálrí záležitost, která by zbytečně personálně i

finančně Agenturu zatěžovala. Agentura tedy na základě podnětů a berouc vpotaz princip
proporcionality (požadavek na to, aby OOP bylo schopno dosáhnout sledovaného cíle a zároveň
nezasáhlo neproporcionálně do ústavně zaručených základních práv a svobod) dospěla k závěru, že
vydáním tohoto OOP odlehčí administrativní zátěži spočívajcí v podávání stovek žádostí týkajících se
činností, které po třeUch subjektech (bliže neurčité osoby) sama požaduje, nebo činností, které sama
Agentura vykonává na základě zákonem jí stanovené povinnosti v ZOPK a podle schválených
plánovacich dokumentů v souladu se státní koncepcí ochrany přírody.

Toto opatření obecné povahy se oznamuje v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou
vyhláškou zveřejněním na úředni desce Agentury (datum zveřejněrn/vyvěšení je uvedeno níže).
POUČENÍ

Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyvěšeni veřejné vyhlášky na úřední desce Agentury. Proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

C)
Mgr. David Lacína
ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNi OCHRANY PŘiR(X)Y

Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu obecní úřady obcí, jejichž správmch
obvodů se opatření obecné povahy týká, o jeho vyvěšeni po dobu 15 dnů na svých úředních deskách.
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