Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č.j.: KUOK 49190/2020
V Olomouci dne 21. 5. 2020
SpZn: KÚOK/46452/2020/OŽPZ/431
vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová
tel.: 585 508 631
datová schránka: qiabfmf
e-mail: m.kudynova@olkraj.cz
počet listů: 1
počet příloh: 0

USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský
úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení) a orgán ochrany přírody místně a věcně příslušný podle § 77a odst. 5
písm. h/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále „zákona“) k povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů
podle § 56 zákona ve správním řízení SpZn. KÚOK/46452/2020/OŽPZ/431, které bylo
zahájeno na základě žádosti ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 380 01 Dačice,
IČ: 28064933 (dále „žadatel“), v souvislosti s možností vyjádřit se k podkladům
před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“),
prohlašuje
podle § 36 odst. 1 ve spojitosti s § 39 odst. 1 správního řádu, že návrhy, námitky
a připomínky účastníků řízení před vydáním rozhodnutí ve věci „ALKA Wildlife o.p.s. –
monitoring vydry říční a tchoře stepního – sběr mrtvých jedinců“ lze podat nejpozději
do 10 dnů od obdržení tohoto usnesení. Podání lze učinit pouze písemně na Krajském
úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 00 Olomouc.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):
ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 380 01 Dačice, IČ: 28064933

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil
známým účastníkům řízení a k informování přihlášeným občanským sdružením zahájení
řízení v oznámení ze dne 20. 5. 2020, čj. KUOK 49185/2020. Správní řízení bylo zahájeno
podáním žádosti dne 21. 4. 2020, čj. KUOK 46452/2020. Předmětem řízení je povolení
výjimky k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů vydry říční a tchoře
stepního. K monitoringu budou využíváni pouze uhynulí jedinci těchto druhů živočichů.
Účastníci řízení mají možnost vyjádřit se v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
k podkladům před vydáním rozhodnutí. Pro seznámení se s podklady, podání návrhů,
námitek a připomínek je s ohledem na průběh řízení stanovena přiměřená lhůta tak, aby
věc mohla být rozhodnuta bez zbytečných průtahů.
V případě, že se občanská sdružení - spolky, obeslané podle § 70 odst. 2 zákona,
na základě obdrženého oznámení o zahájení řízení nepřihlásí k účasti v řízení, je pro ně
toto usnesení bezpředmětné. Stanovením lhůty není dotčena podmínka přihlášení se
Elektronický podpis - 21.5.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Renata Honzáková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 2.9.2020 13:59:10-000 +02:00

k účasti v řízení podle § 70 odst. 3 zákona.

Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu
se usnesení napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
- účastníci řízení - prostřednictvím datové schránky:
ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 380 01 Dačice
Obce Olomouckého kraje – mimo území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a mimo území Vojenského újezdu Libavá
- na vědomí OS – spolky (DS nebo doporučeně):
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Jungmannova 32/25 , 110 00 Praha 1
Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 27/38, 772 00 Olomouc
Moravský ornitologický spolek, Bezručova 913/10, 751 52 Přerov
Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí, Šafaříkova 555, 757 01
Valašské Meziříčí
Okrašlovací spolek čelákovický, Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice
SYMBIOS, z. s., U Strouhy 533, 252 50 Vestec
Spolek Rozvoj Potštátska, z. s., Zámecká 1, 753 62 Potštát

Za správnost vyhotovení odpovídá:
RNDr. Miroslava Kudýnová
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