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Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze zákazů u raroha velkého 

 

Dne 5. 2. 2016 podal pan Václav Beran (narozen 24. 5. 1981), Hostovická 31, 400 01 Ústí nad Labem, 

u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o udělení výjimky ze 

základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu raroha velkého (Falco cherrug) na území 

Jihomoravského kraje vyjma katastrů obcí, které náleží do správního obvodu obcí s rozšířenou 

působností Ivančice, Rosice, Tišnov, Kuřim, Boskovice, Blansko, Brno-město a Veselí nad Moravou. 

Výjimka je požadována za účelem kroužkování mláďat na hnízdech (speciální sérií ornitologických 

kroužků a kroužky odečítacími). Dalšími aktivitami, které se v žádosti zmiňují, jsou úpravy a stabilizace 

hnízd či navrácení vypadlých mláďat do hnízda.  

Žadatel je koordinátorem monitoringu raroha velkého v ČR, kroužkovatelem a členem výboru 

Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea. Kroužkování prezentuje jako 

jednu z možností, jak získat informace o tahových cestách, zimovištích, oblíbených potravních 

stanovištích, hnízdní biologii, úspěšnosti vyvedených mláďat, přežívání atd. daného druhu, které jsou 

potřebné pro jeho účelnou ochranu.  

Dnem doručení žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno 

řízení ve věci.  

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), 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, městyse a 

obce ležící ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, 

Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Vyškov, Znojmo a 

Židlochovice.  

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

daného typu občanská sdružení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 

25/27, Brno; Voda z Tetčic, Tetčice; PRO Sokolnice z. s., Komenského 113, Sokolnice, a 

Českomoravská myslivecká jednota, Praha. Podle § 70 odst. 3 zákona mají tato občanská sdružení 

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.  
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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 9. 3. 2016. 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 16. 3. 2016. Pokud správní orgán do konce této lhůty  nezíská žádné další podklady 

pro vydání rozhodnutí kromě těch, které bude mít k dispozici ke dni 9. 3. 2016, 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 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 

Doručuje se: 

a) účastníci řízení 

1. Václav Beran, Hostovická 31, 400 01 Ústí nad Labem 
2.-19. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Břeclav (18) 
20.-39. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Bučovice (20) 
40.-57. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Hodonín (18) 
58.-85. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Hustopeče (28) 
86.-127. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Kyjov (42) 
128.-144. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Mikulov (17) 
145.-177. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Moravský Krumlov (33) 
178.-190. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Pohořelice (13) 
191.-208. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Slavkov u Brna (18) 
209.-248. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Šlapanice (40) 
249.-290. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Vyškov (42) 
291.-401. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Znojmo (111) 
402.-425. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Židlochovice (24) 
 
b) občanská sdružení 
426. Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno 
427. Voda z Tetčic, o. s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice 
428. PRO Sokolnice z. s., Komenského 113, 664 52 Sokolnice (DS) 
429. Českomoravská myslivecká jednota, Praha (DS) 
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