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dle rozdělovníku

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný
úřad obce s rozšířenou působností dle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností, a jako příslušný správní orgán ve smyslu § 77 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“),
vyhlašuje,
že nastala skutečnost pro uplatňování odchylného postupu
v souladu s článkem 5 Opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 6462/ENV/14 –
381/630/14, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax
carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů na území Jihomoravského kraje.
Dne 20. 12. 2018 obdržel Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad,
oznámení Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Brno 5, Plotní 26, Brno 602 00, že se na
území spadajícího do správního obvodu ORP Židlochovice, vyskytuje několik hejn kormorána velkého
čítající desítky jedinců.
Jedná se o následující rybářské revíry a jejich úseky:
461 011 Cézava 1 - od ústí do Svratky v Židlochovicích po hranici k.ú. Žatčany, Újezd u Brna (se
všemi přítoky kromě Líšeňské Říčky)
461 012 Cézava 1A - nádrž na návsi Opatovice
461 137 Svratka 2 - hranice k.ú. Velké Němčice, Nosislav až k ústí Cézavy v Židlochovicích (se
všemi přítoky kromě Cézavy)
461 213 Svratka 2B - nádrž U Mlýna k.ú. Syrovice
461 139 Svratka 3 - od ústí Cézavy v Židlochovicích po hranici k.ú. Popovice u Rajhradu, Modřice
(se všemi přítoky kromě Bobravy, Cézavy, Ivanovického potoka
Na základě tohoto vyhlášení je možno uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
(Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje, a to v souladu s Opatřením obecné
povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 6462/ENV/14 – 381/630/14.
Upozorňujeme, že odchylný postup se nevztahuje na ornitologicky významné lokality, uvedené
v příloze č. 1. Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 6462/ENV/14 –
381/630/14, tj. nevztahuje se na Mlýnský náhon Rajhrad - Vojkovice.
Postup podle tohoto opatření obecné povahy při usmrcování jedinců kormorána velkého mohou

uplatňovat osoby oprávněné podle zvláštních předpisů (zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů), které jej provedou lovem střelnou zbraní v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o

myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), a které mimo místa odpočinku
kormoránů, při dobré viditelnosti a v denní dobu v souladu s § 45 odst. 1 písm. m) zákona o
myslivosti.
Podle § 5b odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. je ten, kdo provede zásah na základě odchylného postupu,
povinen do 31. prosince každého roku zpětně nahlásit tento zásah příslušnému orgánu ochrany
přírody, v tomto případě OZPSU MěÚ Židlochovice.
Odchylný postup lze uplatňovat do 31. března 2019.
Žádáme obce o zveřejnění tohoto sdělení včetně příloh vyvěšením na úředních deskách a
o další zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu
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