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Věc: Oznámení o zahájení správního řízení – Projekt tůní v PP Smyslov 3 etapa - výjimka zvláště chránění 
živočichové a rostliny 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný správní orgán podle 
§ 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a 
odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), obdržel žádost Jihočeského kraje, IČO: 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
zastoupeného společností 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o, IČO: 26112396, Pražská 455, 393 01 
Pelhřimov (dále jen žadatel) o udělení výjimky ze zákazů uvedených v ust. § 77 odst. 3 písm. l) zákona (toto 
ustanovení však v zákoně neexistuje) a v dalším textu je uvedeno, že je žádáno o udělení výjimky ze zákazu 
zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. 
Předmětem udělení výjimky je projektová dokumentace „Projekt tvorby tůní v PP Smyslov 3 etapa“ vypracované 
společností 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o, IČO: 26112396, Pražská 455, 393 01 Pelhřimov (Ing. 
Jaromír Čašek, ČKAIT: 0100282), červenec 2013 (dále jen projekt). Plánovaná stavba zasahuje do ochranného 
pásma přírodní památky Smyslov (tůň č. 6, pahorek č. 3, tůň č. 5, pahorek č. 2 a tůň č. 4).  
Zdejší správní orgán dovozuje, že výjimka má být udělena z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 
živočichů stanovených v ust. § 50 odst. 2 zákona (zasahovat do přirozeného vývoje) a o udělení výjimky ze 
základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin stanovených v ust. § 49 odst.1 zákona pro 
zvláště chráněné živočichy a zvláště chráněné druhy rostlin vyjmenované v „Posouzení záměru na tvorbu tůní 
v přírodní památce Smyslov 3. etapa“ (vypracoval pan Miloslav Daněk, Kámen-Nový Dvůr 5, 395 01 Pacov, srpen 
2013):  
Zvláště chráněné druhy živočichů: čmelák zemní (Bombus terrestris)-O, blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)-
SO,EU, kuňka obecná (Bombina bombina)-SO,EU, rosnička zelená (Hyla arborea)-SO,EU, skokan ostronosý 
(Rana arvalis)-KO,EU, skokan zelený (Rana kl. esculenta)-SO, ještěrka obecná (Lacerta agilis)-SO,EU, koroptev 
polní (Perdix perdix)-O,EU, bekasina otavní (Gallinago gallinago)-O,EU, bramborníček hnědý (Saxicola ruberta)-
O,EU. 
 
Zvláště chráněné druhy rostlin: tolije bahenní (Parnassia palustris)-O, prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)-O. 
Dále byla v žádosti uvedena vrba rozmarýnolistá (Salix rozmarinifolia), která nepatří mezi zvláště chráněné 
živočichy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Rozdělení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: O-ohrožený, SO-silně ohrožený a KO–
kriticky ohrožený. Druhy chráněné podle práva Evropské unie-EU. 
 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
 

oznamuje, 
 

že dnem 23.8.2013, tj. doručením žádosti, bylo podle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu rušit jedince druhu nebo jejich 
sídla u zvláště chráněných živočichů podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona: blatnice skvrnitá (Pelobates 
fuscus)-SO,EU, kuňka obecná (Bombina bombina)-SO,EU, rosnička zelená (Hyla arborea)-SO,EU, skokan 
ostronosý (Rana arvalis)-KO,EU, ještěrka obecná (Lacerta agilis)-SO,EU, koroptev polní (Perdix perdix)-O,EU, 
bekasina otavní (Gallinago gallinago)-O,EU, bramborníček hnědý (Saxicola ruberta)-O,EU. 
 
Dále bylo zahájeno správní řízení o udělení výjimky ze zákazu rušit jedince druhu nebo jejich sídla podle ust. § 56 
odst. 1 zákona pro tyto druhy: čolek obecný (Triturus vulgaris)-SO, ropucha obecná (Bufo bufo)-O, skokan zelený 
(Rana kl. esculenta)-SO, skokan skřehotavý (Rana ridibunda)-KO. 

Č.j.: KUJCK 51616/2013/OZZL 
Sp. zn.: OZZL 51613/2013/pelh 

 datum: 23. 9. 2013  vyřizuje: Mgr. Petr Lhotka  telefon: 386 720 802 
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Současně je zahájeno řízení podle ust. § 56 odst. 1 zákona pro tyto druhy rostlin ze zákazu rušit ve vývoji 
stanovených v ust. § 49 odst. 1 zákona: tolije bahenní (Parnassia palustris)-O, prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis)-O. 
 

Předmětem projektu jsou terénní úpravy částečně v přírodní památce Smyslov (dále jen PP Smyslov) spočívající 
ve výstavbě celkem 6 neprůtočných periodických tůní s různou výškou vodního sloupce a velmi mírnými a 
variabilními sklony břehů. Součástí projektu je také vytvoření tří pahorků s bludnými kameny v blízkosti navržených 
tůní. Navrhované tůně a vyvýšeniny vychází se současného stavu, kde se již v PP Smyslov podobné tůně a 
vyvýšeniny nacházejí. Účelem je poskytnutí útočiště obojživelníků a posílení jejich populace. Účelem násypu 
pahorků je zvýšení diverzity stanoviště. Stavby jsou navrženy v méně hodnotných lokalitách PP Smyslov bez 
výskytu chráněných druhů rostlin (podle Plánu péče o PP Smyslov 2006-2015, je výskyt chráněných druhů rostlin 
situován v jižní části PP Smyslov).  
 
Podle § 47 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje zdejší správní 
orgán o zahájení správního řízení jeho účastníky a také občanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov 
je ochrana přírody a krajiny a jejichž místně příslušné organizační jednotky uplatnily u správního orgánu postup 
podle § 70 odst.2 zákona. Zároveň upozorňuje občanská sdružení na povinnost oznámit správnímu orgánu 
písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany 
přírody, Krajského úřadu – Jihočeský kraj ve dnech pondělí a středa, v době od 8.00 do 16.30 hod. nebo též po 
předchozí dohodě i v jiné pracovní dny. 
 
S odkazem na § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto správní orgán 
možnost účastníkům řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru, navrhovat důkazy a činit návrhy. Zároveň 
informuje účastníky řízení, že předpokládá vydání rozhodnutí po 16.10.2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Hana Vendlová 
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA 
 
 
 
Obdrží účastníci řízení na doručenku: 
1) Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím 3e – projektování 

ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov (datová schránka) 
2) Obec Kadov, Kadov 65, 388 01 Blatná (datová schránka) 
 
Dále obdrží na doručenku: 
1) Českomoravská myslivecká jednota, Jungmanova 25, 115 25 Praha 1 prostřednictvím Mgr. Marcely Medkové, 
Třebízského 656, 784 01 Litovel 
2) Hnutí Duha-Přátelé Země ČR, místní skupina Č.Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice 
3) Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov (datová schránka) 
 
Na vědomí: 
1) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les a Krajské středisko České Budějovice, Vyšný 
59, 381 01 Český Krumlov (datová schránka)  
2) Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče 
o krajinu a koncepcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – zde  
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