
Výsledky výběrového řízení Podpora Národní sítě záchranných stanic.  
Podané projekty byly vyhodnoceny za účasti zástupce LČR, s.p., ing. J. Vláška. Rada NSZS doporučila z 
1 000 000 Kč určených k rozdělení dát 450 000 Kč na kofinancování projektů OPŽP a 550 000 Kč na 
investice na rozvoj stanic dle následující tabulky. Rada navrhuje podpořit všechny přihlášené projety, 
z toho některé s podmínkou. 
Podmínka byla uložena u těch projektů na investiční rozvoj stanic, které měly  u dokumentů 
prokazujících vlastnictví a legálnost staveb drobné nedostatky (smlouvy za ZO s 1 podpisem místo 2, 
souhlas obce místo stavebního úřadu nebo nestihly vyřízení souhlasu kvůli dvouměsíční lhůtě). 
Těmto projektům byla dána možnost dodat požadované dokumenty do 31.7.2011. Pokud k tomuto 
datu neobdrží kancelář požadované dokumenty, nebo pokud některá ZO k tomuto datu od projektu 
odstoupí, bude přidělená částka rozdělena mezi projekty se všemi splněnými náležitostmi,  
maximálně však do výše prostředků požadovaných v projektu. 

 
Projekty na kofinancování 

Organizace 
akcept. 
číslo OPŽP název stručný popis projektu 

náklady na 
OPŽP KČ 

požadováno 
od ÚVR Kč přiděleno Kč 

02/09 Vlašim 09028916 
Rekonstrukce stanice 
pro zraněné živočichy 

stávající stanice 
přeměněna na expoziční, 
nová léčebná část v 
neurbanizovaném 
prostoru mezi Vlašimí a 
Pavlovicemi 67 412 238 500 000 150 000 

Stanice Pavlov 
o.p.s. 10060636 

Rekonstrukce stanice 
ochrany fauny Pavlov 

rekonstrukce stávajících 
chovatelských a 
provozních zařízení,  
zpevnění ploch, výkup 
pozemků, technické 
vybavení 20 859 85 260 814 150 000 

44/03 
Novohradka 8015246 

Areál záchranné stanice 
živočichů a ekocentra 
Pasíčka 

dostavba areálu 
záchranné stanice 21 184 162 550 000 150 000 

          
  

1 310 814 450 000 

 
 



Investice na rozvoj stanice  

Organizace název popis  
celkové 
náklady požadováno Kč přiděleno Kč poznámka  

18/02 Makov 
Rekonstrukce výběhu pro 
vydry 

nové oplocení, šachta 
s uzávěrem, výpusť vody 123 500 123 500 55 000   

27/40 Spálené 
Poříčí 

Zasíťování a oplocení 
rybníčku v ZS 

pořízení a instalace 
oplocení a zasíťování 44 325 40 000 20 000  

37/02 
Litoměřice 

Rekonstrukce kůlny a garáže 
na příjem živočichů, 
intenzívní péči a odchovnu 
mláďat 

oprava střechy, výměna 6 
oken, 2vnitřní, 1 venkovní 
dveře. Podlahy, omítky a 
kontrola el. vedení. 180 000 90 000 85 000 

 do 31.7.2011 dodají 
souhlas stavebního 
úřadu a smlouvu s 2 
podpisy 

09/07 Polabí Přestavba léčebných voliér 

rekonstrukce 4 menších a 3 
velkých voliér pro léčbu a 
rehabilitaci dravců a sov 96 440 86 796 45 000   

50/10 Zelené 
Vendolí Oplocení ZS 

oplocení dokoupeného 
pozemku a výměna 
stávajícího oplocení v délce 
472 m 99 917 80 000 45 000 

 do 31.7.2011 dodají 
souhlas stavebního 
úřadu 

04/04 Aves Dovybavení ZS 4 kovové voliéry 102 000 76 500 50 000 
do 31.7.2011 dodají 
smlouvu s 2 podpisy 

46/04 JARO 
Jaroměř Rekonstrukce voliér 

Rekonstrukce voliér pro 
drobné pěvce, drobné 
šelmy, dravce, brodivé 
ptáky, výměna stropních 
sítí a ochranné nátěry u 
vybraných voliér. 70 000 50 000 35 000   

29/01 Rokycany Rekonstrukce voliér 
přestavba 10 stávajících 
malých voliér na 6 větších 200 000 150 000 95 000   

63/03 
Buchlovice 

Výstavba voliér pro drobné 
savce a hospodářského 
stavení 

voliéry pro drobné savce a 
kůlna na nářadí, stroje a 
sypké krmení 156 000 136 000 70 000 

do 31.7.2011 dodají 
souhlas banky s 
pronájmem 

45/06 Křižánky-
Jičín Oprava stávajících ubikací 

oprava střechy stávajících 
voliér 60 000 60 000 30 000  

67/07 
Sovinecko Zastřešení chovných komor 

Rekonstrukce zastřešení 3 
komor a 1 výletové komory 42 066 42 066 20 000 

do 31.7. 2011 dodají 
smlouvu s 2 podpisy 

      1 174 248 934 862 550 000   

 

 


