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Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
č. j.: KUOK 30770/2022 
SpZn: KÚOK/23633/2022/OŽPZ/861 
vyřizuje: RNDr. Petr Vala 
tel.: 585 508 641 
Datová schránka: qiabfmf 
e-mail: p.vala@olkraj.cz 
Počet listů: 1   Počet příloh: 0 
Počet listů/svazků příloh: 0 

V Olomouci dne 21. 3. 2022 
 

Adresát: 
Podle rozdělovníku 

Opylovací služby - vydání souhlasu orgánu ochrany přírody k vypouštění 
zvláště chráněného druhu živočicha čmeláka zemního odchovaného 
v lidské péči do přírody – oznámení o zahájení správního řízení  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. o) a podle § 77a 
odst. 5 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 18. 2. 2022 žádost žadatele Royal Brinkman Polska 
Sp. z.o.o., Ostrowska 452, 61-324 Poznaň, Polsko, IČ: 010766697, zastoupeného JUDr. 
Jitkou Šejharovou, Věštínská 32, 153 00 Praha 5, IČO: 66254451 (dále jen žadatelé) ve věci 
povolení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona u zvláště chráněného druhu 
živočicha čmeláka zemního a vydání souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 
zákona k vypouštění zvláště chráněného druhu živočicha čmeláka zemního odchovaného 
v lidské péči do přírody. Žadatel žádá o výjimku ze zákazů a vydání souhlasu za účelem 
činnosti poskytování opylovacích služeb. Výjimka ze zákazů je požadována podle § 56 odst. 
2 písm. c) zákona, z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu 
ekonomického charakteru.  

Ve věci povolení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona u zvláště chráněného 
druhu živočicha čmeláka zemního již bylo oznámeno zahájení řízení oznámením ze dne 
23. 2. 2022, č. j.: KUOK 24704/2022. Protože žadatel dále žádá i o vydání souhlasu orgánu 
ochrany přírody podle § 54 odst. 3 zákona k vypouštění zvláště chráněného druhu živočicha 
čmeláka zemního odchovaného v lidské péči do přírody a v této části žádosti ještě nebylo 
oznámeno zahájení řízení, správní orgán oznamuje, že bylo zahájeno řízení i v této části 
žádosti.  

Žadatel žádá o vydání souhlasu za účelem činnosti poskytování opylovacích služeb.  

Údaje o zamýšlené činnosti: 

Zvláště chráněný druh, který je předmětem žádosti:  

Předmětem žádosti je zvláště chráněný druh živočicha čmelák zemní Bombus terrestris 
terrestris. 

Počet jedinců, pro které je požadováno vydání souhlasu:  

V žádosti není množství omezeno. 

Je požadováno vydání souhlasu k této činnosti:  

Vypouštění zvláště chráněného druhu živočicha čmeláka zemního odchovaného v lidské 
péči do přírody při zajišťování opylovací služby pro pěstitele. 
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Údaje o místě záměru:  

Místem činnosti je správní obvod Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

Časová rozvaha záměru:  

V žádosti není časové omezení vydaného souhlasu uvedeno. 

Odůvodnění žádosti 

Cílem záměru je poskytování opylovacích služeb pro květy stromů v ovocných sadech 
a květů plodin v otevřených pěstebních plochách za účelem docílení kvalitního opylování 
a v důsledku něho dosažení vysokých výnosů a jakosti plodin.  

 

Oznámení o zahájení řízení 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně 
a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 5 písm. m) zákona oznamuje 
známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že dnem podání žádosti 
bylo zahájeno řízení ve věci vydání souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 
zákona k vypouštění zvláště chráněného druhu živočicha čmeláka zemního, odchovaného 
v lidské péči do přírody. 

Účastníci řízení mají v řízení právo vyjádřit své stanovisko, jsou oprávněni navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a 2 správního řádu, což lze učinit 
písemně nebo ústně do protokolu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (ústní podání do protokolu 
v budově regionálního centra Olomouc, 7. patro, kanc. č. 721 – zde se můžete seznámit 
s podklady).  

 

 

 
              Otisk úředního razítka 
 
          Bc. Ing. Renata Honzáková 
             vedoucí oddělení ochrany přírody 
       Odboru životního prostředí a zemědělství 
          Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
 
Přílohy: 

1. Žádost ze dne 18. 2. 2022 
2. Potvrzení společnosti Agrobio 

 
 
Rozdělovník: 

1. Datovou schránkou: Royal Brinkman Polska Sp. z.o.o., Ostrowska 452, 61-324 
Poznaň, Polsko, IČ: 010766697, zastoupený JUDr. Jitkou Šejharovou, Věštínská 32, 
153 00 Praha 5, IČO: 66254451 

2. Datovou schránkou: Obce správního obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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3. Datovou schránkou: Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 1643/2, 
787 01 Šumperk, IČO: 22714171 

4. Datovou schránkou: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc, 
IČO: 44936354 

5. Datovou schránkou: Moravský ornitologický spolek, z. s., Bezručova 10, 751 52 
Přerov, IČO: 14617218  

6. Datovou schránkou: Okrašlovací spolek čelákovický, náměstí 5. května 2055, 250 88 
Čelákovice - Čelákovice, IČO: 02206820 

7. Datovou schránkou: Severomoravské regionální sdružení ČSOP, Šafaříkova 555, 
75701 Valašské Meziříčí, IČO: 64123162 

8. Datovou schránkou: Čmeláci PLUS, z. s., Na Farkáně III 182/28, 150 00 Praha 5. 
IČO: 14036584 

9. Datovou schránkou: AOPK, z. s., Na Vyhlídce 1556/1, 736 01 Havířov, IČO: 
01919423 

10. Poštou: Spolek pro ochranu přírody, krajiny a trvale udržitelného rozvoje řeky 
Moravy, z. s., Voskovcova 722/6, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 10672494  

11. Poštou: Partnerství pro budoucnost, z. s., Zábeštní Lhota 73, 751 27 Zábeštní Lhota, 
IČO: 11935669 

12. Poštou: Spolek Rozvoj Potštátska, z. s., Zámecká 1, 753 62 Potštát, IČ: 01440225, 
bez DS 

 
Ostatní: 

13. Spis 
 
Za správnost vyhotovení: Petr Vala 
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