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Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská tř.48, 301 22Plzeň
tel": +42O 377 993 lll,tČ:41693205
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č.j.,. člžp As t 2021 l 41 27

Spis: ZN/ČlŽP l 43l 17 20 12021

Vy řizuje, J ana Zachar dov á

Telefon 377993433

protokol o kontrole

Datum 15.9.2021

Kontrola je prováděna na záktadě ust. § 80 odst. 1zákonač.11411992 Sb. o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.1,1411992 Sb.) a procesně se řídí
zákonem č.255l20t2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znéní pozdějších předpisŮ (dále jen

,,zákon č.255/2012 Sb.'o), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká irŤspekce životního prostředí (dále jen ,,ČIŽP*1

Kontrolující: Mgr. JanaZachardová, číslo prukazu 269 (vedoucí kontrolní skupiny)

Ing. Miroslav Hůla, číslo prukazu502

kontrolovaná osoba:

kontrolované osoby:

Název: Dobrovolný ekologichý spolek - ochrana ptactva

Sídlo: Zábělská l51r2l75,3I2 00 Plzeň
IČ 453 32 690
(dále jen ,,kontrolovaná osoba")

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly pouČeny o zpracování osobních

údajů předložením dokumentu ČtŽP nazvaného: ,,Poučení subjektu o zpracování osobních

údajů". ru 
Ýe

\
Předmět kontroly:
zaměřengu na dodržovaúprávních předpisů a rozhodnutí na úseku ochrany přírody a krajiny,

irt
konkréiir8 se jedná 

" 
ffiaa"ýéní zákona ď.$,1+lrOgZ Sb. v souÝisFsti gtmízděním čáp.ů bílr;Pna

ZŠ v Oseku u Rokycan. -. 'F ; }
"_ { ,. ..; '*J ,* "q

Kontrolní"ú.clqúrii ímž byla\ťIftffil#hej en u : do rueeft ozná rŇn í o provede n í kontro ly

tť
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Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: l0, 8,202l

poslední kontrolní úkon: sdělení rúpr, ožp

Den provedení posledního kontrolního úkonu: l4, 9,202I

Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:

Dne26.7.202l obdržela ČtŽe podnět ve věci ,,nezasahování" záchranných stanic při usmrcení

mláděte čápa bílého na hnízclě v Oseku u Rokycan samicí (matkou) a naopak Údajného

opakovaného ,,zasahování" v souvislosti se sledováním webkamerou, kroužkováním, sledování

dronem.

,,Nezasahov ání" záchranné stanice při usmrcení mláděte čápa bílého ze sttany matky nepovaŽuje

čtžp raporušení zákonaě. ||4lI992 Sb., tato samotná selekce mláďatze strany matky je souČástí

přirozených vzorců chování těchto živočichů.

Samotné poslání ,a"Iounnistanice nebylo předmětem šeťení. Při kontrole se ČtŽP zaměÍilaPouze

rya konkrét4í jednrání konkrétních osob na piedm_ětnóm čqpím hnízdě a jejich soulad se 4ákonem Č.

II41I992 sb.

V uvedené véci ČIŽp nejprve písemně kontaktovala pana Moulise ze ZS ČSOP Rokycany, do

jehož územnípůsobnosti předmětná lokalita spadá, kteý ČlŽV sdělil, Žekamera byla na komín

zák|adní školy instalována již v roce 2014 a že monitoring a krouŽkování mláďat zajiŠtoval Pan

Makoň, vedoucí záchranné stanice Dobrovolný ekologický spolek - ochrana Ptactva.

Na základě sdělení pana Moulise byla následně zahájena kontrola se záchrannou stanicí

Dobrovolný ekologický spolek - ocňrana ptactva.

Ve svém vyjádření zaslaném dne 17. 8. 202t pan Makoň konkretizoval termíny, kdy probíhal na

hnízdě monitoring a kroužkov ání mláďat, zárovei by|y ČIŽr doruČeny dokumentY , na základé

kterych byly tyto činnosti rea|izovány:

15. 6.202I - ia základěžádosti ZŠ Osek, resp. upozornění veřejnosti, Že na hnízdě se stará pouze

,qamec a samice nekrmí, provedena kontrolovanou osobou |"ij:dr1 Yril:.dronerhí 
kdY bYlo

zJištěno; že na hnízdě se vyslqrtuj í 4 vitální m|áďatabez viditelného defektu Či handicapu

17. 6.202I provedena fuzická kontrola mláďat a jejich oznaěeni (krouŽkovánÍ). KrouŽkování

prováděl dle sděléní pána Málťoně t<olega a člen DEq}QPtkoužkovatel N. M. Praha. Mláďata

vitální,v dobrém výživnémr?uu.r, bez viditelného poraiiéní Ei handicapu. '"","'

27 . 6.202I - kontrola dronem a hledání uhynulého mláděte
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6. 7. 202l - kontrola dronem z důvodu kontroly zdravotního stavu mlád'at a průběhu hnízdění.

Zaznamenáno bezproblémové střidání rodičů a krmení mlád'at.

Z dokumentů zaslaných kontrolovanou osobou bylo zjištěno, že veškeré ,,zásahy" na hnízdě byly
provedeny v souladu se zákonem č. II4l|992 Sb., tj. nazákIadě výjimky vydané rÚPr, OŽP čj.
ŽpttrcqtB zedne l9.3.20l3 a Rozhodnutí MŽP čj.2l40zlENV/09_13061620109-Z33| ze dne

l l. 8. 2009.

Kror,ržkování mlád'at bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. l5212006 Sb. o odchylném postupu

při ochraně ptákťr a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků

pro jejich značení. KroLržkování prováděl kroužkovatel Národního muzea Praha.

Z dalšího sdělení zástupce kontrolované osoby vyplynulo, že dron nebyl v souvislosti s kontrolou

předmětného čapího hnízda využit ojediněle, kontrolovaná osoba využívá dron při své činnosti

zcela běžně (doloženo množstvím fotografií), neboť používání dronu výrazně zet-ektivňrrje činnost

záchranné stanice.

Jak je již výše trvedeno, kamera byla na hnízdo instalována již v roce 20l4, Pro úplnost ČIŽP wád,i,

že kameru neinstalovala na komín základní školy kontrolovaná osoba a ačkoli ze šetíení ČIŽP
vyplynulo, že kamera byla na komín instalována bez výjimky vydané dle ust. § 56 zákona č.

ll4ll992 Sb., odpovědnost za možný přestupek (nedovoleného zasahování do přirozeného vývoje

zvláště chráněného živočicha) v souladu s ust. § 30 odst. b) zákona č.250l20l6 Sb., o odpovědnosti

za přestupky ařízení o nich, jižzanikla.

S ohledem na výše uvedené bylo při kontrole zjištěno, že veškeré činnosti prováděné

kontrolovanou osobou nakmízdé byly provedeny v souladu se zákonem č. 1 14lI992 Sb.

Kontrolní zjištění - shledaná porušení právních předpisů:
Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákonač.11411992 Sb. ze strany kontrolované osoby.

Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:
- Sdělení pana Moulise (ZS živočichů Rokycany)
- Sdělení pana Makoně (zaslání veškeých podkladů)

- Sdělení rÚpr, oŽp

Byla pořízena fotodokumentace: ne

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č.255l20t2 Sb. právo podat námitky proti
kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve ÚŮtě 15 dnŮ ode dne doruČení
protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí,
Oblastního inspektorátu Plzeň. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě
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podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do

datové schránky. Z námitekmusí být zíejmé, proti jakému kontrolnímu zjiŠtění směřujÍ, a

musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjiŠtěním.

Datum vyhotovení: 20. 9.202í

Podpisy kontrolujících :

Mgr. Jana Zachardová

Ing. Miroslav Hůla (v době podpisu nepřítomen)

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 4 stránky,

Stejnopis t. l -ČtŽP
Stejnopis č. 2 - kontrolovaná osoba
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ověřovací doložka konyerze z moci úřední
do souboru v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 141803542-2lt930-210921,100341, že tento soubor v listinné
podobě, kteý vznikl převedením ze souboru obsaženého v datové zprávé, skládající se z
4 listů, se shoduje s obsahem souboru,jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí souboru se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
souboru a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávěbyl podepsán zaručeným elektronickým
podpisem. Císlo kvalifikovaného certifikátu 00B3474F., kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certiťrkačních služeb I.CA Qualified 2 CA/RSA 02l20t6 pro
podepisujício.Óbu @znaěujícíosobu) SN:Zachardová, G:Jana, Česká inspekce životního
prostředí, CZ, Mgr. Jana Zachardová.

Elektronický podpis byl označen platným časovým ruzítkem, za|oženým na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Platnost časového razítka byla ověřen a dne 20.9.2021 15:15:0S. Údaje o časovém razítku:
datum aěas20.9.2021 15:15:10, číslo kvalifikovaného časového ruzítka27B3992E,
kval ifi kované časové r azitko bylo vydáno akre ditovaným po skýovate lem certifi kačních
služeb "První certifikační autoritao a.s.", I.CA Qualified 2 CA/RSA 02l20t6, CZ.

Subjekt, ktený autorizovanou konverzi souboru provedl:
Česká inspekce životního prostředí

Datum lyhotovení ověřovací doložky:
21.09.202I

Jméno, příjmení a podpis oso u konverzi souboru
Michaela prantnerová - ob

otisk úředního razítka:

['oznámka:

konírolLt této ol,ěřovací doložlq, lze provést v

/ ?-.___/

ověřovttcích dolože k přís tttpné zpťtso bem ttnložfuj ícínl

lill

dálkový přístttp na ac]rese https:liwvt.c:echpoint.cz./overovacidolozky,.

,l 41 Bů3511-2 1 1 !3[-l1 l]92 11 00341


