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Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Č.j. 65855/ENV/13 - 2760/630/13

V Praze, dne 19. 09. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“), jako příslušný orgán státní správy ochrany
přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 a § 172 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, tímto zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje.
V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou byl v s účinností od
1.4. 2013 vyřazen kormorán velký ze seznamu zvláště chráněných živočichů, přistoupilo
MŽP k přípravě opatření obecné povahy, kterým se v souladu s § 5b odst. 4 zákona
stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského
kraje. Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s § 5b odst. 1 zákona
prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, jež správní orgán využije jako
podklad pro opatření obecné povahy a bude se jimi zabývat v jeho odůvodnění. Podle §
172 odst. 5 správního řádu mohou dále vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění opatření.
S ohledem na uvedené stanoví MŽP lhůtu pro podávání připomínek a námitek 30
dnů ode dne doručení tohoto oznámení v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu.
Připomínky a námitky lze v této lhůtě podat u Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
V souladu s ustanovením § 25 správního řádu je tato vyhláška umístěna na úřední
desce Ministerstva životního prostředí a pro dálkový přístup na elektronické úřední desce
(www.mzp.cz) a dále na úředních deskách obcí, jejichž správní obvod je řízením dotčen.
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V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení toto oznámení
považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Mgr. Veronika Vilímková
ředitelka odboru odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků

Příloha:
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje.
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