MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor ınezinárodní Ochrany biodiverzity
Oddělení výkonného Orgánu CITES
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Zoologická Zahrada Ústí nad Labem
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Věc: Rozhodnutí O vydání licence podle Zákona č. 162/2003 Sb., O podmínkách provozování
zoologických zahrad a O změně některých zákonů (Zákon O ZOOlOgických Zahradách)

Ministerstvo životního prostředí Česke' republiky jako ústřední Správní úřad pro oblast
provozování Zoologických Zahrad podle ustanovení § ll odst. 1 Zákona č. 162/2003 Sb.,
o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých Zákonů (dále jen „Zákon
o zoologických Zahradách“), Vydává `toto

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí ČR vydává na dobu neurčitou licenci kprOvOZOvání
Zoologické Zahrady ve Smyslu § 6 Zákona o zoologických Zahradách, o kterou dne 2.1.2004
požádala příspěvková organizace Zoologická Zalnada Ustí nad Labem (dále jen „ZOO Ústí nad
Labem, p.o.“), zastoupená Statutárním Zástupcem Ing. Zdeňkou Jeřábkovou, ředitelkou Zoologické
Zahrady, S tím, Že Zoologická Zahrada bude provozována na adrese Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad
Labem, a provozovatel Zoologické zahrady může, ve smyslu § 3 odSt. 2 Zákona o Zoologických
zahradách, používat název Zoologická zahrada Ústí nad Labem nebo ZOO Ústí nad Labem.

oDŮVODNÉNí
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity (dále jen

„ministerstvo“), na Základě žádosti Zoo Ústí nad Labem, po., Zastoupené Ing. Zderˇrkou .leřábkovou,

ředitelkou zoologické zahrady, Zahájilo dne 2.1.2004 Správní řízení podle ustanovení § 18 Zákona
Č. 71/1967 Sb., o Správním řízení (dále jen „Správní řád“), ve věci vydání licence podle § 6 odSt. 2
Zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických Zahrad a O Změně některých
Zákonů (dále jen „Zákon o Zoologických Zahradách“).
Ministerstvo oznámilo Zahájení Správního řízení podle § 14 Zákona č. 71/1967 Sb.,
o Správnínr řízení (dále jen „Správní řád“), a podle § 4 odst 6 Zákona o zoologických Zahradách,
vsem účastníkům, kterými jsou /oo Usti nad Labem, p o , Statutární město UStí nad Labem a
Ustecký kraj. Zároveň požádalo Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj o stanoviska
k vydání licence a poZvaloje na místní šetření dne 2.3.2004 v Zoo Usti nad Labem.
Statutární město Ústí nad Labem, na jehož území je provozována Zoo Usti nad Labem a
ktere je Zřizovatelem této příspěvkové organizace, zaslalo písemně stanovisko (č.j. MŽP/3702/04~
630/448/04 Z 6.2.2004), jehož přílohou je Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 24/04 Ze dne
21.1.2004, kde je uvedeno, že Rada města po projednání Schvaluje podání žádosti o udělení licence
k provozování Zoo Ústí nad Labeın. Souhlasně Stanovisko k vydání licence k provozování Zoo Ústí
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nad Labem potvrdili také zástupci Magistrátu města Ústí nad Labem na místním šetření a ústním
jednání v Zoo Ústí nad Labem dne 2.3.2004.
Ústecký kraj, na jehož území je provozována ZOO Ústí nad Labem Zaslal písemné stanovisko

(Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a Zemědělství, č.j. MŽP/7626/04630/796/04 Z 10.3.2004), kde je uvedeno, že jako účastníci řízení ıněli možnost se v souvislosti

S ústním jednáním a místním šetřením dne 2.3.2004 Seznámit s přílohami předmětné žádosti, které
byly zpracovány podle § 4 Zákona o Zoologických Zahradách, porovnat uvedené údaje se skutečným
stavem a seznámit Se k kladnými závěry Komise pro Zoologické Zahrady v předmětné věci. `Iako
věcně příslušný správní orgán podle § 24 odst. l Zákona č. 16/1997 Sb., (CITES), nemá Krajský
úřad k předmětné činnosti připomínky. Z uvedených důvodů nemá Krajský úřad Ústeckého kraje
k Žádosti o vydání licence výhrady a doporučuje její kladné vyřízení. Toto stanovisko potvrdil také
Zástupce Kraj ského úřadu, který se Zúčastnil místního šetření v Zoo Ústí nad Labem dne 2.3.2004.
Ministerstvo požádalo v souladu S § 5 odst. 2 Zákona o zoologických Zahradách o Zaslání
písemného vyjádření všechny dotčené orgány Státní správy (dále jen „DOSS“) - Českou inspekci
Životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), Státní veterinární Správu (dále jen „SVS“), Ústřední komisi
pro ochranu Zvířat (dále jen „ÚKOZ“). Tyto DOSS byly pozvány na místní šetření dne 2.3.2004.
Krajská veterinární Správa pro Ústecký kraj (dále jen „KVS pro Ústecký kraj“) po
provedení vlastního místního šetření dne 23.2.2004 vydala k žádosti uvedené zoologické Zahrady
o udělení licence podle Zákona o zoologických Zahradách kladné vyjádření (předáno při místním
Šetření 2.3.2004), neboť dle jejího názoru toto Zařízení v době provedeného Šetření splňovalo
veterinární podmínky a podmínky péče o zvířata, vyplývající Ze Zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o Změně některých souvisejících zákonů v platném Znění (dále jen „veterinární
zákon“), a Ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu Zvířat proti týrání, v platném Znění. Své
stanovisko KVS pro Ústecký kraj potvrdila při místním šetření v Zoo Ústí nad Labem 2.3.2004.

ČIŽP zaslala Svć vyjádření (aj. 630/708/04 z 5.3.2004), ve ktax-ćnı uvedla, že ČIŽP, oI Úsn'

nad Labem, provedla v letech 2001-2003 celkem čtyři šetření v Zoo Ústí nad Labem. Při něm byla
provedena kontrola vedení průběžných Záznamů o kolekci chovaných volně žijících Živočichů,
kontrola rozhodnutí O povolení výjimek dle § 56 odst. 1 zákona č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve Znění pozdějších předpisů, Ze základních podmínek ochrany Zvláště chráněných
živočichů podle § 50 Odst. l a 2 zákona, pro chov Zvláště chráněných druhů živočichů Zařazených
v příloze Ill vyhl. č. 395/1997 Sb., kontrola nezaměnitelného Značení a registračních listů živočichů
podléhajících povinné registraci podle zákona č. 16/1992 Sb., opodmínkách dovozu a vývozu
ohrožených druhů volně žijících živočichů a pláně rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů (dále jen „CITES“). Při kontrolách nebyly Zjištěny Zásadní nedostatky a drobné
nedostatky byly provozovatelem odstraněny bez Zbytečného prodlení. ČIŽP proto na Závěr svého
vyjádření uvedla, Že nemá námitek k vydání licence pro provozování Zoo Ústí nad Labem .
ÚKOZ se ve stanovené lhůtě písemně nevyjadřila, proto se má to, že nemá proti udělení
licence námitek. Toto stanovisko potvrdil ústně Zástupce ÚKOZ v Komisi pro Zoologické Zahrady
při místním šetření spojeném s ústním jednáním v Zoo Ústí nad Labem dne 2.3.2004.
Ministerstvo provedlo dne 2.3.2004 v souladu S § 5 odst. 2 Zákona o Zoologických Zahradách
místní šetření Za účasti Komise pro Zoologické Zahrady (dále jen „Komise“) v místě provozování
Zoo Ústí nad Labem. Pozvánka na místní šetření byla Zaslána všem účastníkům řízení i DOSS.
Místního šetření dne 2.3.2004 v Zoo Děčín se Zúčastnili: ředitelka a další pracovníci Zoo Ústí nad
Labem, Zástupce Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje, Zástupce
ministerstva, členové Komise pro Zoologické Zahrady, KVS pro Ústecký kraj a ČIŽP. V průběhu
místního šetření a s ním Spojeného ústního jednání se všichni přítomní seznámili s obsahem spisu,
dalšími písemnostmi předloženými žadatelem na místě a provedli Zevrubnou prohlídku celého
Zařízení Zoo Ústí nad Labem.
Přítomní byli informováni o dosavadním průběhu Správního řízení o vydání licence.
V průběhu místního šetření, spojeného sústním jednáním bylo postupováno podle jednotlivých
ustanovení zákona o Zoologických Zahradách tak, jak je uvedeno v níže Zmíněné Zprávě Komise.
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Byly ověřeny údaje uvedene v žádosti (§ 4 odst. 2 Zákona o Zoologických Zahr'adách) a posouzeny
skutečnosti rozhodne' pro udělení licence (§ 6 odst. 2 Zákona o Zoologických Zahradách).

Komise pro Zoologické Zahrady (dále jen „Komise“), Zřízená podle § 11 Zákona

o Zoologických Zahradách,

V rámci místního Šetření vmístě provozování Zoo Usti nad Labem

posoudila v Souladu S §5 odst. 4 Zákona o Zoologických zahradách pravdivost údajů uvedených

v Žádosti a Skutečnosti rozhodne pro udělení licence podle § 6 odst. 2. Po ukončení místního Šetření
Zpracovala v souladuss§ 5 odst 5 Zákona O zoologických Zahradách Zprávu o výsledku místního
šetření v rozsahu podle § 5 Odst. 4 tohoto zákona. Obsahem Zprávy bylo take vyjádření k vydání
licence a odůvodnění tohoto vyjádření. V Závěru této Zprávy je uvedeno, Že Komise na Základě
provedeného místního šetření dne 2.3.2004 a po prostudování Žádosti Zoo Ústí nad Labem, p.o.,
o vydání licence, včetně dalších dostupných materiálů, doporučuje ministerstvu vydání licence.
Zpráva Komise byla předána ministerstvu (č.j. 630/866/04 Z l 7.32004) a je součástí spisu.
V průběhu správního řízení byly posuzováno, Zda Žadatel naplňuje jednotlivá ustanovení
uvedená §6 odst. 2 písm. a) 1- 6 Zákona o Zoologických Zalrradách. Ministerstvo konstatuje, Že
Žadatel naplnil všechna ustanovení Zákona o Zoologických Zahradách rozhodná pro vydání licence
proto ministerstvo rozhodlo tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ministerstvo vydává
licenci k provozování Zoo Ustí nad Labem na dobu neurčitou. Provozovatel Zoologické 7ah1 ady je
povinen dodržovat všechna ustanovení Zákona o Zoologických Zahradách. V případě, Že by při
kontrolách prováděných orgány veřejné správy bylo zjištěno porušení podmínek stanovených
Zákonem o Zoologických Zahradách, bude ministerstvo postupovat podle § 8 tohoto Zákona.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle § 61 Zákona
č.17l/ 967 Sb., O Správním řízení, u Mmısterstva Zıvotnıho prostředí CR, Vršovická 65, Praha 10
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Účaslm'cı' řízení (na doručen/(u):

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o., Drážďanská 23, 400 07 Ústi nad Labem
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Originál vlastní (k archivaci ve Spisu)
Kopie rozhodnutí (doporučeně kopie po vyznačení nabytí právní moc Z')
Zoologická Zahrada Ústí nad Labem, p.o., DráZďanSká 23,400 07 Ústí nad Labem
Ustecký kraj, odbor ZP a Zemědělství, Velká hradební 48,400 01 Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí, lng. M. Těhník, predseda Komise pro Zoologické
zahrady, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
4. Česká inspekce Životního prostředí, ředitelství, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
5. Česká inspekce životního prostředí, OI, OOP, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
6. Státní veterinární správa, Slezská 7/100120 56 Praha 2
7. Krajská veterinární Správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem
8.

Ustřední komise na ochranu zvířat, samostatný odbor MZe Iěšnov 17, l 17 05 Praha 1

9. Agentura ochrany pr rrody akrajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3
„
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