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AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1, v souladu s § 75 odst. 1 písm. e) zákona 114/92 Sb (dále
jen zákon), podle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“)
v rámci správního řízení o zákazu činnosti, zahájeného z moci úřední dle § 66 odst. 1 zákona,
vedeného pod sp. zn. SR/0023/ZV/2020 vydává

předběžné opatření,
kterým se
společnosti AGRO - Měřín, a.s., IČO: 49434179, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín
a
společnosti Zemědělské družstvo Světnov, IČO: 00144991, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín,
jakožto účastníkům předmětného řízení o zákazu činnosti

přikazuje
zdržet se škodlivé činnosti spočívající v povrchové aplikaci biocidu Stutox II,
tj. ručním rozhozem nebo rozhozem pomocí rozmetadla, a to na celém území CHKO
Žďárské vrchy. Dále se přikazuje zdržet se jakékoliv aplikace (tedy i aplikace do nor) na
území I. a II. zóny CHKO.
Tímto předběžným opatřením se mění předběžné opatření vydané v této věci AOPK ČR pod
č.j. SR/0023/ZV/2020-2 dne 27. 3. 2020.
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O D Ů V O D N Ě N Í:
AOPK ČR obdržela dne 26.3.2020 podnět Mysliveckého spolku Pařeziny, IČO: 26597900, se
sídlem Světnov 62, 591 02, ze kterého vyplývá, že na půdních blocích v k.ú. Cikháj, Škrdlovice,
Polnička, Světnov a Stržanov má následující den 27.3.2020 dojít k plošné povrchové aplikaci
biocidního přípravku Stutox II ze strany společnosti AGRO - Měřín, a.s., IČO: 49434179, se sídlem
Zarybník 516, 594 42 Měřín a společnosti Zemědělské družstvo Světnov, IČO: 00144991, se
sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín. Dále AOPK ČR obdržela další podnět od Mysliveckého
sdružení Skálí, U pily 206/31 59201 Žďár nad Sázavou, IČO: 26605597, taktéž o plánované
plošné povrchové aplikace biocidu Stutox II na zemědělských plochách v k.ú. Vysoké a Počítky,
týkající se opět těchto dvou společností. Dle obou podnětů mělo k aplikaci přípravku Stutox dojít již
v sobotu 28. 3. 2020 a to plošným rozhozem, což je uvedeno i v podkladech oznámení o aplikaci
přípravku pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a příslušné uživatele
dotčených honiteb.
Vzhledem k nastalé situaci, kdy na základě výše obdržených informací nebylo zcela jasné, jakým
způsobem dojde k aplikaci přípravku Stutox II na území CHKO, bylo z důvodu hrozících škod na
zájmech ochrany přírody předběžným opatřením č.j. SR/0023/ZV/2020-2 ze dne 27. 3. 2020
subjektům AGRO - Měřín, a.s. a Zemědělské družstvo Světnov dočasně přikázáno zdržet se
jakékoliv aplikace biocidu Stutox II na území CHKO Žďárské vrchy, a to i aplikace do nor, která je
obecně považovaná z hlediska dopadů na přírodu za šetrnější.
V uvedených katastrálních územích je evidován výskyt řady zvláště chráněných druhů živočichů, u
nichž existuje vysoké riziko úhynu v důsledku přímé, ale i nepřímé otravy přípravkem Stutox II.
Z poskytnutých podnětů lze navíc vyvodit, že některé půdní bloky zasahují do II. zóny CHKO, kde
je aplikace pesticidů, přímo zakázaná v ust. § 26 odst. 3 zákona. Je tedy zřejmé, že zamýšlenou
činností mohlo dojít k poškození zájmů chráněných zákonem. Činnost byla proto předběžně
pozastavena v celém rozsahu s tím, že k definitivnímu stanovení rozsahu omezení dojde až
pravomocným rozhodnutím ve správním řízení vedeném podle §66 zákona 114/92 Sb. Vzhledem
k tomu, že AOPK ČR připouští, že hraboš polní může při současné populační hustotě působit
škody na úrodě, existoval předpoklad, že v konečném rozhodnutí bude na půdních blocích ve III.
zóně odstupňované ochrany zakázána povrchová aplikace přípravku Stutox II, aplikace do nor
bude v rozhodnutí povolena.
Po zhodnocení klimatické situace a stupně rozvoje vegetace na půdních blozích došla však
následně AOPK ČR k závěru, že v důsledku dodržení standardních správních lhůt by mohlo tímto
postupem dojít do doby vydání pravomocného rozhodnutí k rozsáhlým škodám na úrodě. Proto
AOPK ČR již vydané předběžné opatření upravuje nově tak, že zákaz se na území CHKO Žďárské
vrchy vztahuje pouze na povrchovou aplikaci biocidu (tj. volným rozhozem nebo rozmetadlem) a
netýká se aplikace do nor na zemědělských plochách ve III. zóně CHKO.
Příkaz ke zdržení se činnosti dle nového předběžného opatření tak svým rozsahem lépe odpovídá
důvodům, pro které bylo zahájeno řízení o omezení a zákazu činnosti dle § 66 odst. 1 zákona,
které nadále běží ve stanovených lhůtách.

P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
životního prostředí (odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno), a to podáním
učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy na adrese uvedené
v záhlaví). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro
podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne
jejího uložení. Odvolání je třeba podat s potřebným počtem stejnopisů, jeden pro správní orgán a
jeden pro každého účastníka řízení. Podle § 61 odst. 2 správního řádu podané odvolání nemá
odkladný účinek.
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