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Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Dne 23. 10. 2018 podal Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320,
zastoupený hejtmanem panem Jiřím Čunkem (dále jen žadatel), odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky ze zákazů uvedených
v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to konkrétně pro 1 ks
medvěda hnědého (Ursus arctos).
Žadatel žádá o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen zákon), ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 2 zákona), pro odlov, tj. odchyt případně usmrcení (odstřel),
držení, manipulaci a převoz medvěda hnědého (Ursus arctos), a to na území Zlínského kraje mimo
území CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Žádost o výjimku ze zákazů byla podána na základě zákonem
stanovených důvodů obsažených v § 56 odst. 2 písm. b) zákona, tedy z důvodů zájmu na zajištění
prevence závažných škod na úrodě, dobytku a ostatních typech majetku, a dle § 56 odst. 2 písm. c)
zákona v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, které žadatel považuje za důvody
převažujícího veřejného zájmu. V žádosti se dále uvádí, že se jedná o jedince, který působí stupňující
se škody na hospodářských zvířatech a zařízeních. Jeho chování je naprosto nestandardní, ohrožující
majetek i zdraví a životy obyvatel. Nebojí se pohybovat v zastavěných územích a k obydlím se
přibližuje stále více. V poslední době je zaznamenán častý výskyt i uvnitř obcí. Obyvatelé se jeho
přítomností cítí velmi ohroženi. Z preventivních důvodů je tedy nezbytný jeho odchyt a nevyhnutelném
případě usmrcení, který doporučuje i Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen
správní řád) zahájeno řízení o udělení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c)
zákona.
Účastníkem řízení je podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu žadatel. Podle 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 všechny obce na území Zlínského kraje ležící mimo
území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty.
Podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádala o podávání informací o zahajovaných řízeních podle
tohoto zákona v této věci tato občanská sdružení:
Egeria, z.s., Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Moravský ornitologický spolek, Bezručova 10, 750 02 Přerov
Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
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Slezská ornitologická společnost, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava
Vsetínské fórum z.s., Zbrojovácká 944, 755 01 Vsetín
Spolek za ochranu přírody Fabiánka, č.p. 435, 760 01 Březnice
Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, Lidická 25/27, 602 00 Brno
Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
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.
Dále je účastníkem řízení uživatel honitby, v tomto případě se jedná o uživatele všech honiteb ležících
na území Zlínského kraje mimo území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, jelikož na vydání
rozhodnutí o výjimce by měl navázat postup dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Účastníci řízení jsou oprávněni podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit si svého zplnomocněného
zástupce, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu, podle § 36
odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko, nahlížet do spisu podle § 38 odst. 1 správního
řádu, činit si výpisy a mají právo na to, aby jim správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části podle
§ 38 odst. 4 správního řádu, jsou oprávněni označit důkazy na podporu svých tvrzení podle § 52
správního řádu a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům podle § 36 odst. 3 správního
řádu. Veškerá práva vyplývající z procesních ustanovení správního řádu mají právo uplatnit v průběhu
celého řízení až do vydání rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno ve lhůtě stanovené v § 71 odst. 3
správního řádu. Shromážděné podklady pro vydání rozhodnutí ve věci jsou k dispozici do vydání
rozhodnutí v budově Krajského úřadu Zlínského kraje, na odboru životního prostředí a zemědělství,
tř. T. Bati 21, ve Zlíně, v 11. patře v kanceláři č. 1129, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00
hodin, nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě.
Toto zahájené správní řízení je současně usnesením č. j. KUZL 74790/2018 ze dne 25. 10. 2018,
které je připojeno v příloze tohoto dokumentu (oznámení), spojeno dle § 140 odst. 1 správního řádu
s dříve zahájeným správním řízením o žádostech obcí Jarcová, Oznice, Jablůnka a Bystřička
podaných v téže věci tj. udělení výjimky ze zákonem stanovených ochranných podmínek medvěda
hnědého jako jednoho ze zvláště chráněných druhů živočichů.
Zároveň žádáme dotčené obce o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů
bezodkladně od jeho obdržení a následné zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. Toto
oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, a to jak v písemné, tak i
elektronické podobě.
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Obdrží účastníci řízení:
Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Obce na území Zlínského kraje ležících mimo CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty
Uživatelé honiteb na území Zlínského kraje ležících mimo CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty
Na vědomí:
Egeria, z.s., Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Moravský ornitologický spolek, Bezručova 10, 750 02 Přerov
Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
Slezská ornitologická společnost, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava
Vsetínské fórum z.s., Zbrojovácká 944, 755 01 Vsetín
Spolek za ochranu přírody Fabiánka, č.p. 435, 760 01 Březnice
Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, Lidická 25/27, 602 00 Brno
Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
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