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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a orgán ochrany přírody podle
§ 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve věci udělení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů živočichů - majka fialová (Meloe violaceus), ropucha zelená
(Bufo viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) pro
akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Grygov“ na základě žádosti, kterou
podaly dne 30. 1. 2015 pod č. j. KUOK 11634/2015 Štěrkovny Olomouc a. s.,
Javoříčská 682/12, 779 00 Olomouc, IČ: 25883534 (dále jen „žadatel“), rozhodl
v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, žadateli
povoluje výjimku
ze zákazů podle § 50 odst. 2 zákona, tj. zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného
vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně zvláště chráněné živočichy
rušit a poškozovat jejich biotop pro realizaci akce „Změna (rozšíření) dobývacího
prostoru Grygov“, spočívající zejména ve vybudování tůní v těsné blízkosti hranice
lesního komplexu Království a toku Morávky v souvislosti se záměrem přetěžení jižní
části původní terénní deprese.
Výjimka se týká těchto zvláště chráněných druhů živočichů - majka fialová, která je
zařazena v kategorii ohrožených dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, a ropucha zelená,
skokan štíhlý a ještěrka obecná, kteří jsou zařazeni v kategorii silně ohrožených dle §
48 odst. 2 písm. b) zákona na pozemcích parc. č. 1173, 1217 a 1213 v k. ú. Grygov.
Výjimka se povoluje podle § 56 odst. 1 zákona, z důvodu podle § 56 odst. 2 písm. a)
zákona tj. v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a
ochrany přírodních stanovišť a podle § 56 odst. 2 písm. c) zákona tj. v zájmu
veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů
převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického
charakteru a důvodů s příznivými výsledky nesporného významu pro životní prostředí
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na výše uvedené lokalitě a v období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.
12. 2018 za těchto podmínek:
1. Pro realizaci akce žadatel určí odborný biologický dozor stavby osobou
s odpovídající kvalifikací (dále „biologický dozor“), který bude monitorovat
provádění prací a zajistí optimalizaci výsledné podoby revitalizačních opatření
(vybudování tůní) a rovněž zajistí zmírnění případných kolizních situací tak,
aby nedocházelo k poškozování, zraňování nebo usmrcování jedinců
předmětných zvláště chráněných druhů, a zajistí v případě potřeby za tímto
účelem potřebná opatření, úpravu technologického postupu nebo dočasné
přerušení prací na nezbytnou dobu.
2. Skrývkové práce budou prováděny v termínu od začátku listopadu do konce
února.
3. Žadatel v průběhu akce zajistí dokumentaci zásahů - záznamy budou
obsahovat lokalizaci, termín, druh a počet nalezených jedinců, případně další
okolnosti týkající se realizace akce.
4. Záznamy žadatel předá povolujícímu orgánu ochrany přírody do konce roku,
kdy práce budou prováděny, nejpozději do 31. 12. 2018, a to v písemné nebo
v elektronické podobě.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Štěrkovny Olomouc a. s., Javoříčská 682/12, 779 00 Olomouc, IČ: 25883534

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel
dne 30. 1. 2015 žádost o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
živočichů - majka fialová, ropucha zelená, skokan štíhlý a ještěrka obecná ve smyslu
§ 56 odst. 2 zákona, a to v souvislosti s realizací záměru „Změna (rozšíření)
dobývacího prostoru Grygov“ v k. ú. Grygov. K žádosti žadatel přiložil mapu situace
širšího okolí a materiál „Dobývací prostor Grygov – mokřadní lokality“ - zprávu
z monitoringu za rok 2014, návrh revitalizačních opatření, vypracovanou RNDr.
Lukášem Mertou, Ph.D., Olomouc, listopad 2014 (dále jen „Zpráva z monitoringu“).
Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56
odst. 1 zákona. Orgán ochrany přírody uvědomil o zahájení řízení známé účastníky a
dále informoval dotčené subjekty podle § 70 odst. 2 zákona. Na den 5. 3. 2015
nařídil ústní jednání. V zákonné lhůtě se jako účastník řízení nepřihlásilo žádné
občanské sdružení. Na ústním jednání žadatel upřesnil lokalizaci záměru a rovněž
upřesnil předmětný záměr ve vztahu k řešené otázce. Protokol z ústního jednání,
včetně přílohy – doplnění žádosti o výjimku ze dne 4. 3. 2015 je součástí spisu.
Krajský úřad vyrozuměl účastníky řízení o možnosti seznámit se s podklady
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu dopisem č. j. KUOK 23894/2015 ze dne 5. 3. 2015. Současně usnesením č. j.
KUOK 23902/2015 ze dne 5. 3. 2015 určil lhůtu pro podání návrhů, námitek a
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připomínek účastníků řízení před vydáním rozhodnutí v uvedené věci. Dne 10. 3.
2015 pod č. j. KUOK 25084/2015 správní orgán obdržel stanovisko obce Grygov, že
k udělení předmětné výjimky nemají připomínek.
Do doby vydání rozhodnutí orgán ochrany přírody neobdržel žádné další návrhy,
námitky nebo připomínky účastníků řízení.
Při vydání rozhodnutí o povolení výjimky orgán ochrany přírody vycházel
z těchto skutečností a úvah:
Žadatel v žádosti uvádí, že v roce 2011 bylo Ministerstvem životního prostředí
vydáno souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) na
předmětný záměr. Dobývací prostor má být rozšířen jižním směrem, do těsného
sousedství lesa Království, který je z velké části chráněným územím a současně
evropsky významnou lokalitou. Po ukončení těžby a následné rekultivaci je zde
předpokládáno vytvoření veslařské dráhy dle Územní studie území se zvýšeným
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 5, Olomoucko-jih. Z uvedené studie
vyplývá, že jižní část předmětného území bude sloužit jako vratný vodní kanál pro
veslařské sporty a dále pro účely ochrany přírody. Zároveň v území dochází
k výraznému zvýšení biodiverzity. V prostoru plánovaného rozšíření těžby se nachází
terestrická a mokřadní stanoviště, na kterých byla průzkumy zjištěna přítomnost čtyř
zvláště chráněných druhů živočichů. Jelikož bude v souvislosti s realizací záměru
zasahováno do biotopů těchto zvláště chráněných druhů, je podávána tato žádost.
Získání výjimky bylo též jednou z podmínek udělení souhlasného stanoviska EIA
k danému záměru. Na ústním jednání žadatel upřesnil lokalizaci záměru a upřesnil
předmětný záměr ve vztahu k řešené otázce, a to zejména dotčeným druhům
obojživelníků (ropucha zelená a skokan štíhlý). V souvislosti se záměrem rozšíření
dobývacího prostoru dojde k rozšíření těžby ložiska. Na části pozemku parc. č. 1173
v k. ú. Grygov dojde k přetěžení jižní části původní terénní deprese, a tedy ztrátě
biotopu s výskytem obojživelníků. Žadatel již v předstihu přistoupil k vybudování
kompenzačních tůní v těsné blízkosti hranice lesa Království a toku Morávky na téže
parcele, o čemž svědčí mimo jiné k žádosti přiložená Zpráva z monitoringu za rok
2014. Z této práce vyplývá a rovněž i v zápise z ústního jednání je uvedeno, že
vytvořené tůně již v současnosti slouží k reprodukci obojživelníků. Na lokalitě se
vyskytuje širší spektrum druhů než na původním mokřadu, a tedy mokřadu, který
budu v blízké budoucnosti odtěžen. Na str. 10 v předložené Zprávě z monitoringu je
uvedeno: „Mokřady vybudované v okolí štěrkovny jakožto kompenzační opatření za
zábor jiných mokřadních ploch v daném území jsou svou rozlohou a počtem tůní již
dnes dostatečné pro zachování životních podmínek pro vodní organismy včetně
obojživelníků. Vytvořené mokřady umožní nejen zvýšit početnost populací stávajících
druhů obojživelníků, ale pomohou také k rozšíření jejich druhového spektra.“
Problematika ztráty biotopu obojživelníků v souvislosti se záměrem rozšíření těžby
štěrkopísku je dle názoru orgánu ochrany přírody v tomto konkrétním případě
klíčová. Orgán ochrany přírody po seznámení se s předloženými podklady má za to,
že navržená a již uskutečňovaná kompenzační opatření jsou zvolena vhodně a
dostatečně. K dotčení zbývajících druhů orgán ochrany přírody uvádí: Jak uvádí
žadatel, výskyt majky fialové není v zájmovém území vázán na plochu plánovaného
rozšíření těžby, vyskytuje se rozptýleně na vhodných nově vzniklých stanovištích
celého dobývacího prostoru. Tento výskyt je pravděpodobně spojen s ukončením
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intenzivního zemědělského využívání dotčených pozemků. Orgán ochrany přírody je
toho názoru, že tomu takto může být i nadále. Majka fialová patří k našim
nejhojnějším druhům daného rodu. Vyskytuje se na loukách, zvláště ve vyšších
polohách. Pro úplnost orgán ochrany přírody uvádí, že z příslušné legislativy vyplývá,
že jsou chráněny všechny druhy rodu Meloe, a tedy i druh majka fialová. K výskytu
ještěrky obecné žadatel uvádí, že plocha plánovaného rozšíření těžby nepředstavuje
pro ještěrky výjimečný a nenahraditelný biotop a že jeho odtěžením nemůže být
populace ještěrek jako celek výrazně dotčena. K tomu orgánu ochrany přírody uvádí,
že ještěrka obecná je jeden z nejrozšířenějších druhů ještěrky v České republice. Je
toho názoru, že populace ještěrek se přesune na jiná vhodná místa, kterých bude
v oblasti vytvořených štěrkopískových jezer dostatek. Tento druh obývá především
suchá a slunná místa a to stráně, i okraje lesů.
Vzhledem k výše uvedenému orgán ochrany přírody po zvážení míry převažujícího
jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody rozhodl, tak jak rozhodl. Orgán
ochrany přírody akceptuje zdůvodnění jiného veřejného zájmu, jež žadatel uvedl v
žádosti. Žadatel jako důvod podání žádosti uvádí § 56 odst. 2 písm. a) tj. v zájmu
ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních
stanovišť, a to zejména vytvořením většího počtu vhodných stanovišť pro uvedené
druhy, vytvořením vodní plochy v jinak zemědělsky využívaném území a
předpokládané zvýšení biodiverzity v území. A dále jako důvod podání žádosti uvádí
§ 56 odst. 2 písm. c) tj. v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo
z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými výsledky nesporného
významu pro životní prostředí, což odůvodňují souladem záměru se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje, souladem s územně plánovací dokumentací a
souladem s výše uvedenými studiemi.
Orgán ochrany přírody stanovil za účelem snížit míru dotčení jedinců zvláště
chráněných živočichů výše uvedené podmínky rozhodnutí, přičemž většinu
zásadních podmínek navrhuje i žadatel v žádosti.
Podmínka č. 1 o biologickém dozoru je nutná pro koordinaci technologického
postupu ve vztahu k výskytu zvláště chráněných živočichů. Biologický dozor bude
sledovat průběh prací a operativně přijímat potřebná opatření, pokud budou třeba k
odvrácení nebezpečí poškození, zranění nebo usmrcení zvláště chráněných druhů
živočichů. Rovněž bude dbát na splnění stanovených podmínek tohoto rozhodnutí.
Podmínka č. 2 se týká časového omezení vlastních prací v prostoru stávajícího
mokřadu. Skrývkové práce musí být prováděny v období mimo reprodukci a
následného vývoje pulců obojživelníků, a tedy tak, aby pokud možno nedocházelo
k přímému kontaktu se zvláště chráněnými druhy.
Podmínky č. 3 a 4, týkající se dokumentace zásahů, zpracování zprávy a jejího
zaslání povolujícímu orgánu ochrany přírody, jsou stanoveny z kontrolních důvodů a
dále z důvodu informační povinnosti dané zákonem (§ 56 odst. 6 zákona), neboť
potřebné údaje nelze získat jinak než od žadatele. Časové omezení výjimky je dáno
v souladu s termínem pravděpodobného ukončení vytěžení předmětné části ložiska.
Orgán ochrany přírody doporučuje žadateli realizovat navržená managementová
opatření na vytvořených mokřadních lokalitách, která se týkají jak údržby vodních
ploch (tůní), tak údržby terestrických ploch mokřadů, jež jsou uvedena ve Zprávě
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z monitoringu. Orgán ochrany přírody je toho názoru, že předmětné území díky jejich
realizaci by i do budoucna mohlo být velmi zajímavou plochou z hlediska ochrany
přírody.
Toto rozhodnutí nenahrazuje další povolení či závazná stanoviska příslušných
orgánů ochrany přírody a vztahuje se pouze na uvedené zvláště chráněné druhy
živočichů.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným
prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje. V podaném odvolání se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává
v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Krajský úřad Olomouckého kraje. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rozdělovník:
1.Štěrkovny Olomouc a. s., Javoříčská 682/12, 779 00 Olomouc, IČ: 25883534
2.Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov, IČ: 00298875
- ostatní:
3. spis

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Eva Stodolová
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