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Odchyt obojživelníků a plazů za účelem odběru vzorků – oznámení o zahájení řízení a výzva 
k doplnění žádosti 

 

Dne 29.03.2018 podal Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D., z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 

Fakulty veterinární hygieny a ekologie, se sídlem Palackého 1-3, 612 42 Brno, žádost o udělení 

výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. Škodlivý zásah do 

jejich přirozeného vývoje je předpokládán při odchytu jedinců a manipulaci s nimi za účelem odběru 

vzorků (viz příloha). Týká se celého území Jihomoravského kraje mimo zvláště chráněná území.  

Žádost zahrnuje 18 zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů, z nichž čtyři jsou podle vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) řazeny mezi druhy kriticky ohrožené, 12 

druhů patří mezi silně ohrožené a dva mezi ohrožené, 10 druhů je navíc předmětem ochrany i podle 

práva Evropských společenství. Podle ustanovení § 50 zákona je zakázáno tyto živočichy mj. chytat a 

rušit. Výjimku ze stanovených zákazů lze vydat jen po splnění podmínek daných v § 56 zákona.  

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 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 všechna města a všechny 

městyse a obce Jihomoravského kraje, pokud neleží celým správním obvodem na území 

velkoplošných chráněných území.  

Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádaly o podávání informací o zahajovaných řízeních 

daného typu spolky OKRAS, Adamov, a Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, 

Brno.  Podle § 70 odst. 3 zákona mají tyto spolky právo do 8 dnů ode dne 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. 

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 27.04.2018. 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 04.05.2018. Pokud správní orgán do konce této lhůty nezíská žádné další podklady 

pro vydání rozhodnutí kromě těch, které bude mít k dispozici ke dni 27.04.2018, přistoupí bez dalšího 
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k vydání rozhodnutí. V opačném případě bude účastníkům dána možnost se s nově pořízenými 

podklady seznámit a vyjádřit se k nim. 

Správní orgán vyzývá žadatele k doplnění žádosti o informaci, jakým způsobem bude nakládáno 

s nalezenými uhynulými jedinci obojživelníků a plazů. Pokud by měli být např. drženi a dopravováni, 

jde o činnost zakázanou, která podléhá udělení výjimky, pokud by šlo jen o odběr vzorků z mrtvých 

těl, udělení výjimky není potřebné. Dále je nutno doplnit žádost o dokument, kterým osoby, které 

budou zakázané činnosti realizovat, zplnomocňují žadatele, aby je v tomto řízení zastupoval. Tyto 

osoby musí být identifikovány kromě data narození i přesnou adresou bydliště.  

Spis je uložen na detašovaném pracovišti Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje ve Znojmě, nám. Armády 8, po předchozí domluvě lze umožnit nahlédnutí do 

něj i na pracovišti odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.  

 

 

 

 

 

          

         Mgr. Petr Mach v. r.  

                                                                                          vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

 

Příloha: žádost 

Doručuje se 

a) účastníci řízení 

1. Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D., Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno (DS) 

2. Města, městyse a obce Jihomoravského kraje kromě obcí Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a 

Suchov v okrese Hodonín a Ostrov u Macochy a Rudice v okrese Blansko (DS) 

 
b) občanská sdružení 

3. OKRAS, z. s., Petra Jilemnického 368/14, 679 04 Adamov 

4. Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno (DS) 
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