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Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů rostlin podle ust. § 56 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů

Dne 08.04.2016 podalo Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČ 00094862 (dále jen
žadatel), u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o povolení výjimky z
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a ze zákazů stanovených v ust. § 49 zákona
pro rušivé zásahy do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, a to pro sběr, transport, manipulaci,
držení částí i celých rostlin ze skupiny hub zařazených v příloze II. k Vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, do kategorií ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený. Sebrané exempláře budou zařazeny do
botanické sbírky žadatele.
Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení výjimky ze zákazů daných ust. § 49
zákona.
Ve smyslu ustanovení odst. 3 § 71 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení,
vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě
tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení všechny obce, města a městysy
Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice a Ostrov u Macochy v okrese Blansko, Klentnice v okrese
Břeclav a Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov v okrese Hodonín.
Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádaly o podávání informací o zahajovaných řízeních podle
tohoto zákona spolky Voda z Tetčic, Hybešova 178, 664 17 Tetčice, OKRAS, z. s. Petra Jilemnického 368/1,
679 04 Adamov, PRO Sokolnice, Komenského 113, 664 52 Sokolnice a Za Sebevědomé Tišnovsko, z. s.
Mánesova 706, 666 03 Tišnov.
Podle odst. 3 § 70 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.
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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. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve věci správní orgán ukončí
ke dni 04.05.2016. Po tomto termínu se účastníci řízení budou moci ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu
s kompletními podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim, a to nejpozději do 11.05.2016. Pokud
správní orgán do konce této lhůty nezíská žádné další podklady pro vydání rozhodnutí krom těch, které
bude mít k dispozici ke dni 04.05.2016, přistoupí bez dalšího k vydání rozhodnutí. V opačném případě
budou účastníci řízení uvědomění o shromáždění podkladů a bude jim dána možnost se s nimi seznámit a
vyjádřit se k nim.

otisk razítka

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

Za správnost vyhotovení Ing. Zdenka Štouračová

Rozdělovník:
- účastníci řízení
1. Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno (DS)
2. Města, městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice a Ostrov u Macochy (BK),
Klentnice (BV), Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov (HO) (DS)
3.
4.
5.
6.
IČ
70888337

spolky
Voda z Tetčic, Hybešova 178, 664 17 Tetčice
OKRAS, z. s., Petra Jilemnického 368/1, 679 04 Adamov (DS)
PRO Sokolnice, Komenského 113, 664 52 Sokolnice (DS)
Za Sebevědomé Tišnovsko, z. s., Mánesova 706, 666 03 Tišnov (DS)
DIČ
CZ70888337

Telefon
541651111

Fax
541651579

E-mail
Internet
stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

2/2

