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Zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle 
ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a  §77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny  
 

Dne 21.4.2020 byla Krajskému úřadu Zlínského kraje doručena žádost ALKA Wildlife o.p.s., IČO 
28064933, se sídlem Lidéřovice 62, 380 01 Dačice, o udělení výjimky ze základních ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydry říční a tchoře stepního k odběru a 
analýze mrtvých jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem výzkumu. 

 
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 ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných 
živočichů podle § 56 odst. 2 písm. d) v souladu s §77a odst. 5 písm. h)  zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). 

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 obce Zlínského kraje mimo 
CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy. 

Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádala o podávání informací o zahajovaných řízeních 
podle tohoto zákona tato občanská sdružení: 

Egeria, z.s., Obchodní 1324,  76502 Otrokovice 2                                                                                         
Vsetínské fórum, z.s., Zbrojovácká 944,  75501 Vsetín                                                                          
Severomoravské regionální sdružení ČSOP,  Šafaříkova 555,  75701 Valašské Meziříčí          
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO,  Bezručova 913/10,  75002 Přerov                                                            
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5                                                              
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27,  602 00 Brno                                         

 

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. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

  

Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 

tř. Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 362 

761 90  Zlín e-mail: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 



Účastníci řízení jsou oprávněni podle § 33 odst. 1 správního řádu právo 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 právo na to, aby jim správní orgán pořídil kopie spisu nebo 
jeho části podle § 38 odst. 4 správního řádu, 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 dv. 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." 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

RNDr. Alan Urc 

vedoucí odboru 

dokument opatřen elektronickým podpisem 

 

 

 

 

 

 

Obdrží účastníci řízení: 

Obce Zlínského kraje mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy 

 

 

Na vědomí: 

Egeria, z.s., Obchodní 1324,  76502 Otrokovice 2                                                                                         
Vsetínské fórum, z.s., Zbrojovácká 944,  75501 Vsetín                                                                          
Severomoravské regionální sdružení ČSOP,  Šafaříkova 555,  75701 Valašské Meziříčí          
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO,  Bezručova 913/10,  75002 Přerov                                                            
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5                                                              
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27,  602 00 Brno                                         

 

 

 

 

                           


		2020-04-28T12:55:29+0000
	Not specified




