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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 10. 12. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 12. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

i)
počet udělených výjimek v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od roku
2015 do dnešního dne ve vztahu k těmto druhům - medvěd hnědý, vlk a rys ostrovid;
ii) informace o jednotlivých udělených výjimkách, zejména datum udělení výjimky, specifikace jedince pro něž
byla výjimka udělena, území výskytu daného jedince či jedinců a důvod k udělení výjimky podle § 56 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
od roku 2015 Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životného prostředí, zemědělství a lesnictví nevydal žádnou
výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, jejichž předmětem by byly druhy: medvěd hnědý,
rys ostrovid a vlk obecný. Pro medvěda hnědého a rysa ostrovida nebyla nikdy výjimka ani požadována.
O výjimku pro odstřel vlka obecného žádal jeden subjekt v roce 2019. Důvodem byly škody působené na
chovných stádech ovcí, a to v katastrálním území Černá v Pošumaví a Světlík. Výjimka nebyla povolena pro
nedostatek podkladů o vlčí smečce, rovněž chyběl důkaz o tom, že škody působí opakovaně jeden jedinec.
Žadatel se odvolal, nicméně Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí potvrdilo.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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