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Oznámení o zahájení řízení
Dne 19. září 2016 obdržel odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany stanovených § 50 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), kterou podala
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/16654, 613 00 Brno, IČ 62156489. Výjimka je
požadována pro účely výzkumu biologie a ekologie bobra evropského v prostoru lužního lesa
vymezeného dálnicí D2, státní hranicí a městem Hodonín a pro odběr uhynulých bobrů na území
Jihomoravského kraje. Obsahem žádosti je rovněž povolení výjimky ze základních podmínek
ochrany v přírodních rezervacích podle § 43 odst. 3 zákona a vydání souhlasu k činnostem
stanoveným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území, která se nacházejí ve
výzkumné lokalitě vymezené výše. Další podrobnosti záměru jsou popsány v uvedené žádosti.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále
jen správní řád) zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 43 a § 56 zákona pro výše
uvedený účel. Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádala o podávání informací o
zahajovaných řízeních podle tohoto zákona Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, u níž věcná specifikace žádosti odpovídá předmětu tohoto
řízení. Podle § 70 odst. 3 zákona má tento spolek 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 nemá zájem.
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 města,
městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice (BK), Ostrov u Macochy (BK),
Klentnice (BV), Malá Vrbka (HO), Nová Lhota (HO), Radějov (HO) a Suchov (HO).
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 20. října 2016. Pokud správní orgán do konce
této lhůty nezíská žádné další podklady, přistoupí bez dalšího k vydání rozhodnutí. V opačném
případě bude účastníkům dána možnost se s nově pořízenými podklady seznámit a vyjádřit se
k nim. Spis je uložen na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
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pracovišti Hodonín, Štefánikova 28, kde do něj účastníci řízení mohou nahlížet v úřední dny
pondělí a středa, vždy od 7:30 do 17:00 hodin.

otisk razítka

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

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová

Doručuje se:

a)

Účastníci řízení

-

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/16654, 613 00 Brno, DS
Města, městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí
-

Rudice (BK)
Ostrov u Macochy (BK)
Klentnice (BV)
Malá Vrbka (HO)
Nová Lhota (HO)
Radějov (HO)
Suchov (HO)

b) spolky
-

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, DS
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