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Oznámenl, *e naeta|y podmínky ptto uplatnění odchylnóho postupu pň usmrcování kormorána vélkého
přl prevenc| eávařnýc-tr škod na rybáň§tví a za účďam ochrany jlných volně žiiícíďrživočichů

Mfotský ůřad Pňbram, odbor životniho prosťedi (dále jen
OŽP), jako přlslušný orgán ochrany
"MěÚo ďrraně přírody a krajiny, ve znění
přírody vyhlašuje podle§ 5b odst.4 zákona č. í14/1992 Sb.,
pozdějšich předpisů (dá!e jen
a v souladu s opaťenímobecné povahy Ministerstva životrrího
"zákon")
prostbdí č. j, 7149/ENVl17-4í6/630l17
(dále jen
obecné povahf), žo nastaly podmínky pro
"opatřeni

í
v

územízařazených do kategorie

Ů

usm
přibram

rmorán
obcís

při

"přírodnírezervace"

carĎa
imkou

a ,přirodní památkď a územívCHKO Brdy"

Odchylný postup lze uplatňovat ode dne vyltlrášení tohoto oznámení vžď v období od í. srpna
stávaiíciho rolru do 3t. března následuiícího toku, neipozději však do 31. března 2022, Na rytnících
plůdkových, násadov$h a akfuálně nasazenýth 4pnících h]avních, za pdmírek stanovených v opatření
obecné povahy, až do 30. dubna daŇho kalendářního roku (musí být vždy předem oznámeno).
Odehýný postup mohou podle óánku 4 opatření obecné povahy uplatňovat osoby oprávněné podle
zvláštních předpisů, které jej provedou lovem sřelnou árani v souladu se zákgtem č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
o myslivosti"), a které mimo místa odpoěinku
"zákon
kornroránŮ, přidobrévidítelnosti avdennídobuv souladu s§a5odst. 1 písm. m}ákonao mplívosti

-

jednorázově uloví maximálně 20 % přítomných iedinců z celkového pčtu kormoránů v dohledové
vzdálenosti s iím, že nebude prováděn spolďný lov,

-

zajistí llkvidaci usmrcených Jedinců korrnorána velkého v souladu s požadavky zvlá§tních předpisů ěi
jejich využtí(konzumaci) pro vlastní poťebu nebo je poskytnou pro účelyv.izkumu a vzdělávání
subjektu, který disponuje příslu§ným povoíením k jejich drženíve smlrelu ákona,
povahy a zaiistí prcftlídku každéhousmrceného jedince, zda není kroužkován - nalezené

každý, kdo bude Fsfupovat

*

místě a datu náJezu,

pdle

tohoto opatření obecné povahy,

sh

k

ažďovat spolďně

žky bude

s

r}daji o

do 3í. 12. každéhoroku pfudaií MěÚ OŽP souhmně přehled o provdených odstřE]ech včetně
nalezenýeh ornitologických

kro*.tž<ťr (předávají

se vždy údaje za předchozi období).

v
že

Dalšípodrobnosti o uplatnění odchylného postupu js,ou uvedeny
opaření obecné povahy
(wtrw.mzp.cr'czJodlov_(onnorana_vyhlaska_unor).
povolení odchylného tupu
Upozorňujeme,
stanovené opařením obecné povahy nenahrazuje povolení ěi tozhodnutí pdle íiných právních předpisťt,
např. podle § 39 zákona o rnyslivmti.
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