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Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 15. 12.
2016 žádost Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i., Květná 8, 603 65
Brno, IČ: 68081766, o vydání výjimky ze zákazů (konkrétně chytat, držet, dopravovat)
stanovených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro účely výzkumu žab
rodu Bombina na území Kraje Vysočina, mimo chráněná území.
Výzkum zkoumá mechanismy adaptace pulců obou druhů a jejich hybridů na jejich přirozené
vodní predátory (larva šídla modrého Aeshna cyanea) z hlediska behaviorální biologie,
morfologie a genetiky. Dospělá zvířata budou chycena pro získání vajec, následně vyšetřena na
přítomnost batrachochytridiomykózy, po vykladení budou ošetřena a vypuštěna zpět na lokality.
Po ukončení pokusů budou přeživší nehybridní pulci vypuštěni, hybridi budou humánně
usmrceni. Experimentální část projektu je naplánována na období 2017-2018, přičemž výzkum
bude probíhat v laboratořích ÚBO AV ČR (chovné zařízení Mohelno - Mohelno 134, 675 75).
Výzkum bude probíhat ve vybraných krajích – Jihomoravský, Zlínský a Kraj Vysočina. Pro
potřeby výzkumu bude odchyceno celkově 100 jedinců na každý druh.
Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
správní řád) zahájeno řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody 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 Kraje Vysočiny. Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním
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řízení úkony a návrhy ve smyslu § 36 a § 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit
své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.
Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody informujeme tímto občanská sdružení, která o toto u
zdejšího správního orgánu požádala, o zahájení řízení ve výše jmenované věci. Dle § 70 odst. 3
zákona o ochraně přírody mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto
oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít správní orgán za
to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.
Zdejší orgán ochrany přírody je toho názoru, že shromáždil v řízení o výše uvedené žádosti
dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení mají ve smyslu
§ 36 odstavce 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům.
Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří žádost, vyjádření AOPK ČR – pracoviště
Havlíčkův Brod, podkladem pro rozhodnutí jsou i znalosti lokalit výskytu předmětných druhů
z úřední činnosti a skutečnosti obecně známe.
Shromážděné písemné podklady pro rozhodnutí ve výše uvedené věci jsou účastníkům řízení
k dispozici dne 13. 2. 2017 na Krajském úřadě kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství, Seifertova 24, Jihlava, v kanceláři 1.15, od 8 do 13 hod. nebo dle dohody.
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