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Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:                             SpZn:                                            Vyřizuje/linka                V Brně dne:
JMK 52326/2010       S-JMK 32340/2009/OŽP/Hk         Ing. Jiří Hájek/2621                         16.4.2010

 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen krajským úřadem) jako věcně 
a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů podle 
ustanovení § 10 tohoto zákona:  

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název záměru :       „Obora Radějov, změna normovaných a minimálních stavů 
spárkaté zvěře“

Kapacita záměru: Normovaný stav zvěře v oboře Radějov je hodnocen v několika 
variantách pro daňčí, jelení, srnčí a černou zvěř. Pro srnčí a černou 
zvěř jsou stavy uvažovány jako minimální. Základní navrhovaná 
varianta uvedená v dokumentaci: 250 kusů daňčí zvěře, 110 kusů 
jelení zvěře, minimální stavy srnčí zvěře a černé zvěře (po 10 kusech)
– tj. v přepočtu 245 jedinců spárkaté zvěře. Dosud schválené 
normované stavy: 490 kusů daňčí zvěře, 20 kusů srnčí zvěře, 22 kusů 
černé zvěře, 30 kusů jelení zvěře (nenormovaná) – tj. v přepočtu 245 
jedinců spárkaté zvěře.

Umístění záměru : kraj :  Jihomoravský
okres:    Hodonín
obec: Radějov, Tvarožná Lhota
k.ú. Radějov u Strážnice, Tvarožná Lhota

Obchodní firma oznamovatele: Lesy České republiky, s.p.
IČ oznamovatele :            42196451
Sídlo oznamovatele : Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové   



II. PRŮBĚH POSUZOVÁN
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Zpracovatel oznámení a dokumentace: Ing. Pavel Marťan 
Strmá 1046
686 05 Uherské Hradiště
autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA), osvědčení MŽP ČR č.j. 
4204/680/OPV/93 ze dne 1.6.1993
hodnocení na lokality Natura 2000
RNDr. Milan Macháček
autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., rozhodnutí MŽP ČR o 
autorizaci č.j. 69909/ENV/06 2396/630/06 ze dne 
30.1.2007
autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA), osvědčení MŽP ČR č.j. 
6333/246/OPV/93 ze dne 15.3.1993

Datum předložení oznámení: 12.3.2009 

Datum předložení dokumentace: 25.8.2009

Zpracovatel posudku: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Vojtova 3, 639 00 Brno
autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA), osvědčení MŽP ČR  č.j. 
6582/1056/OPV/93 ze dne 24.6.1993 
hodnocení na lokality Natura 2000
Ing.Ivo Machar, Ph.D.
autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., rozhodnutí MŽP ČR o 
autorizaci čj.630/347/05

Datum předložení posudku: 18.1.2010

Místo konání veř. projednání: Obecní úřad Radějov
Datum konání veř. projednání:        2.3.2010

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

 Oznámení bylo příslušnému úřadu předloženo 12.3.2009

 Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 14.4.2009

 Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena 25.8.2009

 Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 21.10.2009

 Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 18.1.2010 

 Závěry zpracovatele posudku:
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posuzování vlivů na životní prostředí byl po formální i věcné stránce 
ikovaný. Vlastnické a nájemní vztahy k pozemkům v oboře Radějov zůstávají 

nedořešeny. Stanovení normovaných stavů spárkaté zvěře je obecně odborně náročné, 
kvalifikované odhady počtu jedinců, únosných z hlediska různých aspektů ochrany 
životního prostředí se liší.
Zpracovatel posudku navrhuje vydání nesouhlasného stanoviska s následujícím 
zdůvodněním: 
Při celkovém posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí 
je potřeba vycházet z charakteru záměru, jeho rozsahu a dále z jeho lokalizace a hodnot, 
které záměr ovlivní. 
Z dosavadního průběhu procedury EIA, z výsledků průzkumu, z predikce vlivů na ŽP a 
z vyjádření některých příslušných orgánů vyplývá, že záměr „Obora Radějov, změna 
normovaných a minimálních stavů spárkaté zvěře“, posuzovaný jako celek je 
neakceptovatelný z hlediska vlivů na životní prostředí.
Záměr „Obora Radějov, změna normovaných a minimálních stavů spárkaté zvěře“ by 
měl sledovat snížení normovaných stavů spárkaté zvěře, jak vyplývá z připomínek 
vznesených k Dokumentaci EIA (Obec Radějov, AOPK Správa CHKO Bílé Karpaty, 
ČIŽP OI Brno a MěÚ Veselí nad Moravou) a tím přispět ke snížení stávajících 
negativních vlivů oborního chovu spárkaté zvěře na životní prostředí. Snížení 
normovaných stavů by mělo být radikálnější než z 245 na 235 jedinců spárkaté 
zvěře. Vodítkem jsou následující požadavky: celkové výraznější snížení normovaných 
stavů jedinců spárkaté zvěře, částečné nahrazení chovu daňčí zvěře zvěří jelení, 
z chovatelského hlediska dosažení optimálního počtu pro jeden druh okolo 100 jedinců 
(pro celou oboru), snížení zatížení území negativními vlivy na přírodní prostředí 
(zejména poškození lesa).

 Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání proběhlo v souladu s ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Na veřejném projednání bylo přítomno mimo zástupců 
oznamovatele, úřadů a autorizovaných osob dalších 15 osob převážně z řad odborné 
veřejnosti (dle prezenční listiny). Na připomínky a dotazy veřejnosti reagovali a 
odpovídali oznamovatel, zpracovatel dokumentace a zpracovatel posudku. Celý průběh 
veřejného projednání byl zaznamenán, byl pořízen zápis obsahující jednotlivé 
připomínky a reakce na ně, zápis je zveřejněn v Informačním systému EIA. Veřejné 
projednání umožnilo všem přítomným vyslovit své názory k projednávanému záměru. 
Nadále však přetrvávají zásadně rozdílné názory na to, v jaké výši mají být normované 
stavy stanoveny.

Veškerá vyjádření k posudku spolu se zápisem z veřejného projednání byla poskytnuta 
zpracovateli posudku. Krajský úřad obdržel dne 1.4.2010 doplnění posudku včetně 
vypořádání vyjádření k posudku, které je zapracováno do tohoto stanoviska. 

Veřejnost se v průběhu procesu vyjadřovala pouze v rámci veřejného projednání.
V průběhu procesu nevzniklo žádné občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona 
č. 100/2001 Sb.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

o Obec Radějov
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o ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé 
y

o Městský úřad Veselí nad Moravou
o Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
o Akademie věd České republiky, Ústav biologie obratlovců v.v.i.Brno, Vyjádření k 

požadavkům formulovaným v materiálu zpracovaném OŽP KÚ Brno ze dne 
14.4.2009-07-22 

o Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Wien, Brno, Nitra, Odborné stanovisko k 
zabezpečeniu trvalo udržateľného manažmentu zveri v súlade s ochranou prírody a 
krajiny vo zvernici Radějov

o Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MZLU v Brně, Stanovení únosných stavů zvěře 
v oboře Radějov (z pohledu dopadů na lesní vegetaci)

o Česká zemědělská univerzita, fakulta lesnická a dřevařská, katedra ochrany lesa a 
myslivosti, Vyjádření k materiálu zpracovaném OŽP KÚ Brno ze dne 14.4.2009-07-
22 k oboře Radějov

Podmínky pro přiznání postavení účastníka navazujících správních řízeních ve smyslu 
ustanovení § 29 odst. 9  písm. a) a b) zákona č. 100/2001 Sb. splnil tento subjekt:

o Obec Radějov 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti (podle zpracovatele posudku)

Záměr „Obora Radějov, změna normovaných a minimálních stavů spárkaté zvěře“ by měl 
sledovat snížení normovaných stavů spárkaté zvěře, jak vyplývá z připomínek vznesených k 
Dokumentaci EIA (Obec Radějov, AOPK Správy CHKO Bílé Karpaty, ČIŽP a MěÚ Veselí 
nad Moravou). Pouze tím může přispět ke snížení stávajících negativních vlivů oborního 
chovu spárkaté zvěře na životní prostředí. Snížení normovaných stavů by mělo být 
radikálnější než z 245 na 235 jedinců spárkaté zvěře. Vodítkem jsou následující požadavky: 
celkové výraznější snížení normovaných stavů jedinců spárkaté zvěře, částečné nahrazení 
chovu daňčí zvěře zvěří jelení, z chovatelského hlediska dosažení optimálního počtu pro 
jeden druh okolo 100 jedinců (pro celou oboru), snížení zatížení území negativními vlivy na 
přírodní prostředí (zejména poškození lesa).

Zpracovatel Oponentního posudku naturového hodnocení Ing. Ivo Machar, Ph.D. uvádí, že 
realizací posuzovaného záměru dojde ke snížení neúměrně vysokých stavů zvěře v oboře. 
Dále uvádí, že v rámci naturového hodnocení bylo prokázáno, že dnešní skutečné stavy zvěře 
v oboře jsou značně vysoké. Záměr směřuje k budoucímu razantnímu snížení stavů zvěře v 
oboře. Záměr přispěje ke snížení současného negativního tlaku přezvěření obory na předmět 
ochrany EVL Čertoryje.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování 
a rozbor vlivů na životní prostředí (podle zpracovatele posudku)

Směřování k únosným početním stavům zvěře a ke kvalitním populacím musí být primárním 
opatřením prevence škod. K cíli je možno dojít pouze snížením početnosti zvěře. 
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(2007) poukazuje na omezenou účinnost některých opatření. Snaha o eliminaci škod 
intenzivního přikrmování za využití speciálních krmných směsí či poměrně 

vysokých krmných dávek se ukazují velmi často jako jen částečně účinná či dokonce zcela 
neúčinná. Možnosti prevence škod zvěří prostřednictvím biologické ochrany či dalších 
podobných opatření existují, jsou však omezené a jejich efektivita je závislá na celé řadě 
dalších faktorů. Rozhodně tato opatření nemohou kompenzovat důsledky nevhodného 
mysliveckého hospodaření, tj. nezabrání škodám (ani je nijak významně nesníží) tam, kde 
početní stavy zvěře výrazně převyšují možnosti stanovišť. 
(Časopis Lesnická práce č.4 2007, http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1046/107)

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí (podle zpracovatele posudku):
Akceptovatelné z hlediska vlivů na životní prostředí by byly pouze varianty s výraznějším 
snížením normovaných stavů. Varianta s výraznějším snížením normovaných stavů spárkaté 
zvěře však nebyla v Dokumentaci EIA podrobněji rozpracována, jedná se o variantu 3 
(uvedena stejně jako varianty 0, 1 a 2 pouze pro porovnání záměru s v Dokumentaci EIA 
navrhovanou variantou 4). Z tohoto důvodu pořadí variant není stanoveno.

Vypořádání vyjádření k oznámení a dokumentaci (podle zpracovatele posudku):

Vyjádření obce Radějov, č.j. 112/02/2009/224 ze dne 26.3.2009 k Oznámení EIA (k 
Dokumentaci EIA obec vyjádření nezaslala)
Vypořádání: 
Obec upozorňuje na dlouhodobé neřešené „přezvěření“ obory v důsledku nezvládnutí 
hospodaření v oboře. Intenzivní chov spárkaté zvěře negativně působí na přírodu v této 
oblasti Bílých Karpat. Obec Radějov požaduje zrušení obory Radějov a ukončení nájmu 
s Hamé a.s. Babice.
Poškozování přírodního prostředí na území obory Radějov v důsledku intenzivního chovu 
spárkaté zvěře je prokazatelné a jednoznačné. Řešení spočívá ve snížení normovaných stavů a 
jejich dodržování. Zrušení obory, řešení vlastnických a nájemních vztahů není předmětem 
této procedury EIA.

Vyjádření AOPK ČR Správy CHKO Bílé Karpaty, č.j. 1495/BK2009 ze dne 22.9.2009
Vypořádání:
Správa CHKO BK upozorňuje ve svém vyjádření na nedostatečné vyhodnocení ploch, které 
nebude možno využívat jako zdroj potravy pro zvěř.
Tato připomínka je zcela oprávněná neboť zhruba celá 1/3 současné plochy obory Radějov je 
nebo bude z různých důvodů pro spárkatou zvěř nepřístupná a tudíž nevyužitelná jako zdroj 
potravy. Proto je potřeba při stanovení normovaného stavu jedinců spárkaté zvěře přihlédnout 
k této okolnosti a stanovení provést na disponibilní plochu pozemků, která činí zhruba 1000 
ha.
Snížení normovaného stavu z 275 (resp. 245) na 235 jedinců spárkaté zvěře považuje Správa 
CHKO BK za nedostatečné. 
Tato připomínka je zcela oprávněná.
Za nedostatečné Správa CHKO BK považuje provádět detailní sčítání zvěře každé dva roky a 
požaduje toto sčítání provádět každoročně.
Provádění tzv. tlakové metody sčítání zvěře je pro zvěř stresující a z toho důvodu je možné 
souhlasit s názorem zpracovatele Dokumentace EIA, že sčítání touto metodou by mělo být 
prováděno jednou za dva roky. Při každoročním sčítání stavů zvěře používat méně stresující 
metody.
Správa CHKO BK nesouhlasí s výsadbami nepůvodních druhů dřevin. 

http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1046/107
http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1046/107
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K požaduje chov spárkaté zvěře zúžit na 100 jedinců daňčí zvěře. 
Sto jedinců daňčí zvěře představuje 50 normovaných jedinců spárkaté zvěře a tato hodnota je 
pro oborních chov velmi nízká a je otázkou, zda by za takových podmínek měla obora 
Radějov smysl další existence. Pro III. jakostní třídu honitby mimo oboru je za maximum 
považováno 22 jedinců spárkaté zvěře (s výjimkou prasete divokého), zatímco pro oboru 500 
jedinců spárkaté zvěře na 1000 ha plochy. 
Správa CHKO BK nesouhlasí s chovem jelení zvěře v oboře Radějov.
Karpatský jelen evropský (Cervus elaphus) je naším původním druhem a je nedílnou součástí 
lesních ekosystémů, proto je možné jej považovat za vhodnější druh než daňka skvrnitého 
(Dama dama), který pochází z oblastí Středomoří a Malé Asie. Nicméně chov daňka má na 
našem území v oborních chovech dlouholetou tradici.
Správa CHKO BK preferuje zrušení obory Radějov.
Zrušení obory, řešení vlastnických a nájemních vztahů není předmětem této procedury EIA.

Vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, č.j. ŽPSÚ/32735/2009-vyj., ze dne 
31.8.2009
Vypořádání:
Městský úřad Veselí nad Moravou upozorňuje na výrazné škody na lesních porostech 
způsobené vysokými stavy spárkaté zvěře. Uživatel a držitel honitby prokazatelně nezvládají 
udržení stavů spárkaté zvěře pro les únosné. Městský úřad Veselí nad Moravou upozorňuje na 
skutečnost, že ze strany nynějšího uživatele honitby nejsou dány žádné záruky zajištění 
řádného mysliveckého hospodaření a dodržování zásad chovu zvěře podle platného zákona o 
myslivosti. Za reálnou a možnou považuje též variantu zrušení obory. 
Tato připomínka je zcela oprávněná a její řešení je možné pouze snížením normovaných stavů 
spárkaté zvěře a jejich dodržováním. Zrušení obory, řešení vlastnických a nájemních vztahů 
není předmětem této procedury EIA.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, zn. 
ČIŽP/47/IPP/09047 19 005/09/BLV ze dne 15.9.2009
Vypořádání:
Česká inspekce životního prostředí poukazuje na nadměrné škody způsobené přemnoženou 
spárkatou zvěří v oboře Radějov. Z hlediska ochrany lesa ČIŽP dokladuje nárůst početních 
stavů spárkaté zvěře v oboře nad únosnou mez a poškození lesních porostů. Vysoké stavy 
spárkaté zvěře prakticky znemožňují přirozenou obnovu lesního ekosystému. Z hlediska 
ochrany přírody i ochrany lesa by bylo vhodné oborní chov spárkaté zvěře zrušit.
Tyto připomínky jsou zcela oprávněné a jejich řešení je možné pouze snížením normovaných 
stavů spárkaté zvěře a jejich dodržováním. Zrušení obory, řešení vlastnických a nájemních 
vztahů není předmětem této procedury EIA.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. 2269/2009/HO/HOK ze dne 
1.9.2009
Vypořádání: 
KHS Jmk ve svém vyjádření uvádí, že posuzovanou činnost je možné z hlediska vlivů na 
veřejné zdraví charakterizovat jako bezvýznamnou. Z hlediska ochrany veřejného zdraví není 
k dokumentaci námitek.
Bez komentáře.

Vypořádání vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání (podle zpracovatele 
posudku):
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sudku EIA byla doručena následující písemná vyjádření:

o Vyjádření AOPK ČR Správy CHKO Bílé Karpaty, č.j. 229/BK2010 ze dne 26.2.2010
o Vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, č.j. ŽPSÚ/4345/2010-vyj., ze dne 

10.2.2010
o Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, zn. 

ČIŽP/47/IPP/09047 19 007/10/BLV ze dne 23.2.2010
o Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. 2269/2009/HO/HOK 

ze dne 22.2.2010
o Vyjádření Krajské veterinární správy pro JmK, č.j. 2010/556/KVSB ze dne 8.2.2010
o Vyjádření Ing. Leoše Novotného ze dne 3.3.2010 včetně příloh
o Vyjádření p. Josefa Hrbáčka ze dne 3.3.2010 včetně příloh

Vypořádání k vyjádření AOPK ČR Správy CHKO Bílé Karpaty, č.j. 229/BK2010 ze dne 
26.2.2010:
Správa souhlasí s návrhem stanoviska, má však připomínky ke způsobu vypořádání některých 
bodů vyjádření k Dokumentaci EIA. Tyto připomínky byly diskutovány na veřejném 
projednání Posudku EIA. Jednoznačně souhlasím s požadavkem “ekosystémového“ pohledu 
na záměr. Vznesené připomínky nezpochybňují návrh vydání nesouhlasného stanoviska. 

Vypořádání k vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, č.j. ŽPSÚ/4345/2010-vyj., ze 
dne 10.02.2010:
Městský úřad Veselí nad Moravou souhlasí s návrhem stanoviska. Z hlediska ochrany LPF a 
hospodaření v lesích je důležitější snížit skutečné stavy zvěře do zákonného rámce, než se 
zabývat otázkou normování dalšího druhu zvěře. S tímto vyjádřením se ztotožňuji.

Vypořádání k vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, zn. 
ČIŽP/47/IPP/09047 19 007/10/BLV ze dne 23.2.2010:
Z hlediska ochrany lesa je potvrzen požadavek na zrušení intenzivního (oborního) chovu zvěře 
v dotčeném území. Stejný požadavek zrušení obory je vznesen i z hlediska ochrany přírody. 
K názoru: „po zrušení obory a odstranění plotu se na dané území vzhledem k úživnosti stáhne 
zvěř ze Slovenska, kde je přemnožena“ musím uvést, že se nejedná o názor zpracovatele 
Posudku EIA, ale o úvahu citovanou z Dokumentace EIA. Na veřejném projednání záměru 
jsem uvedl poznatek z terénního šetření 2.3.2010, kdy bylo zjištěno, že v území Čertoryje 
mimo oboru Radějov jsou pobytové známky daňčí zvěře minimální.

Vypořádání k vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. 
2269/2009/HO/HOK ze dne 22.2.2010:
Bere posudek na vědomí, nevznáší žádné požadavky.

Vypořádání k vyjádření Krajské veterinární správy pro JmK, č.j. 2010/556/KVSB ze dne 
8.2.2010:
Bere posudek na vědomí, nevznáší žádné připomínky.

Vypořádání k vyjádření p. Ing. Leoše Novotného ze dne 3.3.2010 včetně příloh:
Snížení normovaných stavů z 245 na 235 jedinců spárkaté zvěře, tj. o 10 jedinců představuje 
snížení o 4,1% oproti původnímu stavu, tzn. snížení velmi malé. Možné dopady částečného 
nahrazení chovu daňčí zvěře zvěří jelení (110 jedinců) na životní prostředí nejsou dostatečně 
vyhodnoceny. Vyčíslení „disponibilní“ plochy pro chov zvěře v oboře bylo na veřejném 
projednání podáno zmatečně, nebylo dostatečně vysvětleno ani v Dokumentaci EIA ani ve 
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Materiál „Management honitby Obora Radějov“ (18 stran včetně příloh) 
velmi podrobný podklad pro orgány státní správy. Nicméně měl být k dispozici již 

jako jeden z podkladů pro zpracování Dokumentaci EIA. Objevují se v něm některé chyby, 
např. na str. uvedeno 225 (správně 235), na str. 7 předjímá závěry „druhého posuzování“ 
jako doporučující. Analýzu důvodů výrazného překročení normovaných stavů na str.6. 
považuji za zkreslující. Ve vyjádření nejsou uvedeny žádné nové skutečnosti, které by 
zpochybnily navržené nesouhlasné stanovisko.

Konec citace zpracovatele posudku.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí:

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad 
ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě dokumentace, posudku, 
veřejného projednání, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací v souladu s 
ustanovením § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů  

NESOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

„Obora Radějov, změna normovaných a minimálních stavů spárkaté 
zvěře“

v k.ú. Radějov u Strážnice, Tvarožná Lhota.

Zdůvodnění nesouhlasného stanoviska:

Při celkovém posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí 
je potřeba vycházet z charakteru záměru, jeho rozsahu a dále z jeho lokalizace a hodnot, které 
záměr ovlivní. 

Z dosavadního průběhu procedury EIA, z výsledků průzkumu, z predikce vlivů na ŽP 
a z vyjádření některých příslušných orgánů vyplývá, že záměr „Obora Radějov, změna 
normovaných a minimálních stavů spárkaté zvěře“, posuzovaný jako celek je 
neakceptovatelný z hlediska vlivů na životní prostředí.
Záměr „Obora Radějov, změna normovaných a minimálních stavů spárkaté zvěře“ by měl 
sledovat snížení normovaných stavů spárkaté zvěře, jak vyplývá z připomínek vznesených k 
Dokumentaci EIA (Obec Radějov, AOPK Správa CHKO Bílé Karpaty, ČIŽP OI Brno a MěÚ 
Veselí nad Moravou) a tím přispět ke snížení stávajících negativních vlivů oborního chovu 
spárkaté zvěře na životní prostředí. Snížení normovaných stavů by mělo být radikálnější 
než z 245 na 235 jedinců spárkaté zvěře. Vodítkem jsou následující požadavky: celkové 
výraznější snížení normovaných stavů jedinců spárkaté zvěře, částečné nahrazení chovu daňčí 
zvěře zvěří jelení, z chovatelského hlediska dosažení optimálního počtu pro jeden druh okolo 
100 jedinců (pro celou oboru), snížení zatížení území negativními vlivy na přírodní prostředí 
(zejména poškození lesa).

Záměr snížení normovaných stavů spárkaté zvěře koresponduje s výzvou Ministerstva 
zemědělství (http://eagri.cz/public/eagri/lesy/myslivost/):

http://eagri.cz/public/eagri/lesy/myslivost/
http://eagri.cz/public/eagri/lesy/myslivost/
http://eagri.cz/public/eagri/lesy/myslivost/
http://eagri.cz/public/eagri/lesy/myslivost/
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k přetrvávajícím škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází 
zemědělství s opakovanou výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. 

Ministerstvo zemědělství považuje tento problém za vážný, a proto přistupuje k vydání 
„Metodického pokynu orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na 
území České republiky“ na dobu tří let, a dále se obrací na všechny držitele honiteb a 
vlastníky honebních pozemků s výzvou k uplatněním možností daných zákonem o myslivosti.

Oba zpracovatelé „naturových hodnocení“: RNDr. Milan Macháček - EKOEX 
JIHLAVA, autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle § 45 i zákona, rozhodnutí 
MŽP ČR o autorizaci č.j. 69909/ENV/06 2396/630/06 ze dne 30.1.2007 i Ing. Ivo Machar, 
Ph.D., (autorizace MŽP čj.630/347/05) uvádí ve svých posudcích akceptovatelnost záměru 
z hlediska NATURY 2000, za předpokladu snížení stavů spárkaté zvěře.

Záměr je lokalizován do stávající obory Radějov - řešení vlastnických a nájemních 
vztahů nebylo předmětem této procedury EIA. Předmětem posuzování nebylo ani zrušení 
obory Radějov.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí).

Dotčené obce Radějov a Tvarožná Lhota a město Strážnice žádáme ve smyslu 
ustanovení § 16 odst. 3 a 4  zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb., o zveřejnění 
informace o stanovisku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a 
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 
dní. Současně obce Radějov a Tvarožná Lhota a město Strážnice žádáme o zaslání 
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším 
způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 

                                                                                           Ing. Bc. Anna Hubáčková 
                                                                                    vedoucí odboru životního prostředí

     IČ                       DIČ                   Telefon            Fax                                  e-mail                                              Internet
 70888337             CZ 70888337        541651111           541651579               hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz            www.kr-jihomoravsky.cz

otisk razítka

mailto:hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz
mailto:hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky  se žádostí o zveřejnění 
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, a o zpětné 
vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů:
obec Radějov, k rukám starosty, Radějov 130, 696 67 Radějov 
obec Tvarožná Lhota, k rukám starosty, Tvarožná Lhota 5, 696 64 Tvarožná Lhota 
město Strážnice, k rukám starosty, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde

Obdrží v 1 vyhotovení:
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí, třída Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Inspektorát Hodonín, Na Pískách 3234/1, 
695 14 Hodonín - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26
Luhačovice - DS
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS

Oznamovatel:
- Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové - DS

Zpracovatel dokumentace:
- Ing. Pavel Marťan, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel posudku:
- Ing.
                                                                                                

Vladimír Láznička, Ph.D., Vojtova 6, 639 00  Brno
                                                               

  
Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Radějov, obec Tvarožná Lhota, město Strážnice 
a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:   
                                                 

                                                                                                 razítko a podpis
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