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Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o prodloužení platnosti výjimky ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů dle § 56 zákona č. 114/ 1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Dne 7.11.2014 požádal Český svaz ochránců přírody, základní organizace č. 56/02
Břeclav, Břetislavova 8, 690 02 Břeclav, IČ: 60680768 (dále též žadatel), ve smyslu
ustanovení § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), u
odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o prodloužení platnosti
výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů stanovených § 50
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), vydané rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava, č. j.
00011/PA/2009/AOPK dne 8.1.2009 pro účely praktické ochrany sovy pálené (Tyto alba) a
sýčka obecného (Athene noctua). Tato činnost zahrnuje instalaci hnízdních budek, ochranu
přirozených biotopů daných druhů, omezování rizikových faktorů pro tyto druhy a dále
monitoring populace sýčků obecných a propagaci ochrany ohrožených druhů. Platnost
výjimky je územně vymezena okresy Břeclav, Znojmo, Brno – venkov, Vyškov a Hodonín.
Žadatel dokládá výsledky předchozí činnosti statistikou hnízdní úspěšnosti a grafickým
znázorněním dynamiky obsazenosti budek oběma druhy v letech 1990 – 2014, z níž je zřejmý
propad jejich početních stavů v posledních letech způsobený dle žadatele řadou sílících
negativních vlivů. Žadatel považuje současný stav populací obou druhů za neuspokojivý a
vzhledem k jejich vývoji považuje jejich aktivní ochranu za nezbytnou. Protože platnost
původní výjimky vydané SCHKO Pálava končí 31.12.2014, požádala ZO ČSOP Břeclav o její
prodloužení.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 a § 101 písm. c)
správního řádu zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného rozhodnutí.
Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádala o podávání informací o zahajovaných
řízeních podle tohoto zákona občanská sdružení
- Českomoravská myslivecká jednota, o. s., Jungmannova 32/25, 115 21 Praha 1,
zastoupená Mgr. Marcelou Medkovou, Třebízského 656, 78401 Litovel,
- Voda z Tetčic o. s., Hybešova 178, 66417 Tetčice,
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- Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno.
Podle § 70 odst. 3 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto
oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní
orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.
Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu
účastníkem všech řízení vedených podle zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány
ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení
města a obce v okresech Hodonín, Břeclav, Brno – venkov, Vyškov a Znojmo s výjimkou obcí
a měst na území národních parků a chráněných krajinných oblastí.
Posouzením žádosti a jejích příloh dospěl správní orgán k závěru, že tato žádost
poskytuje dostatečné podklady pro rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení mohou činit ve
správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo
nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se
k nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a to do 12.12.2014. Pokud správní orgán do
konce této lhůty nezíská žádné další podklady pro vydání rozhodnutí kromě těch, které má
nyní k dispozici, přistoupí bez dalšího k vydání rozhodnutí. V opačném případě budou
účastníci řízení uvědoměni o shromáždění nových podkladů a bude jim dána možnost se
s nimi seznámit a vyjádřit se k nim. Spis včetně podkladů je uložen na odboru životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pracovišti Hodonín, Štefánikova 28, kde do
něj účastníci řízení mohou nahlížet v úřední dny pondělí a středa, vždy od 8:00 do 17:00
hodin.

otisk razítka

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová
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Doručuje se:
a) účastníci řízení
1. ČSOP, ZO 56/02 Břeclav, Břetislavova 8, 690 02 Břeclav, IČ: 60680768
2. Obce a města okresu Hodonín s výjimkou obcí
- Nová Lhota, PSČ 696 74
- Suchov, PSČ 696 71
- Malá Vrbka, PSČ 696 73
- Radějov, PSČ 696 67
3. Obce a města okresu Břeclav s výjimkou obce
- Klentnice, PSČ 692 01
4. Obce a města okresu Znojmo s výjimkou obce
- Čížov, PSČ 671 02
5. Obce a města okresu Brno – venkov
6. Obce a města okresu Vyškov
b) občanská sdružení
7. Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno.
8. Voda v Tetčic o. s., Hybešova 178, 66417 Tetčice
9. Mgr. Marcela Medková, Třebízského 656, 78401 Litovel

IČ
70888337

DIČ
CZ70888337

telefon
541654120

fax
541651579

e-mail
kucera.zdenek@ kr-jihomoravsky.cz
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internet
www.kr-jihomoravsky.cz

