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Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení výjimky dle § 56 zákona – oznámení o zahájení řízení
Dne 22.11.2019 podala Základní organizace Českého svazu ochránců přírody č. 56/02 Břeclav, se
sídlem Břetislavova 8, 690 02 Břeclav (IČ 60680768), žádost o prodloužení výjimky sp. zn. S-JMK
127322/20104 ze dne 23.01.2015, kterým se žadateli prodlužovala platnost rozhodnutí Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, čj. 00011/PA/2009/AOPK ze
dne 08.01.2009. Rozhodnutím z roku 2009 se ZO ČSOP Břeclav povolovala výjimka ze zákazů u sovy
pálené (Tyto alba) a sýčka obecného (Athene noctua), konkrétně rušení jednotlivců či jejich odchyt
v souvislosti s prováděním praktické ochrany těchto druhů na území okresů Břeclav, Brno-venkov,
Hodonín, Vyškov a Znojmo. V podmínkách výjimky je vyžadován maximálně šetrný přístup
k živočichům i jejich stanovištím, průběžná inventarizace a fotodokumentace a zasílání každoroční
zprávy k 31.12. každého roku platnosti rozhodnutí. Zprávy sice zasílány nebyly, z podání je však
patrné, že žadatel byl v ochraně obou druhů sov aktivní a potřebné údaje má k dispozici, částečně je
včlenil i do přílohy žádosti. Zdejší orgán ochrany přírody bude v případě prodloužení platnosti
rozhodnutí vyžadovat zasílání konkrétnějších zpráv s uvedením hnízdních lokalit a případných údajů o
úspěšnosti hnízdění. Tyto informace jsou důležité z hlediska ochrany hnízdišť a biotopů sovy pálené i
sýčka obecného před záměry situovanými do intravilánů obcí a především zemědělských objektů,
které bývají z hlediska ochrany přírody často mylně považovány za bezproblémové.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci změny rozhodnutí dle § 84 odst. 1 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Účastníky řízení, o jehož změnu se žádá, byly všechny obce okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo vyjma těch, které celým svým územím leží v hranicích velkoplošného zvláště
chráněného území, což jsou Klentnice, Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov.
Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádaly o podávání informací o zahajovaných řízeních
daného typu spolky Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Brno, a Čisté Tuřany,
Brno. Podle § 70 odst. 3 zákona mají 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.
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
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a vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve
věci správní orgán ukončí ke dni 03.01.2020. 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 10.01.2020. Pokud správní orgán do 03.01.2020 nezíská žádné další podklady,
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. ZO ČSOP č. 56/02 Břeclav, Břetislavova 8, 690 02 Břeclav
2. Města, městyse a obce okresu Brno-venkov
3. Města, městyse a obce okresu Břeclav s výjimkou obce
- Klentnice, 692 01
4. Města, městyse a obce okresu Hodonín s výjimkou obcí
- Malá Vrbka, 696 73
- Nová Lhota, 696 74
- Radějov, 696 67
- Suchov, 696 71
5. Města, městyse a obce okresu Vyškov
6. Města, městyse a obce okresu Znojmo
b)
1.
2.

zájmové spolky
Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Brno (DS)
Čisté Tuřany, z. s., Tuřanské nám. 89/37, 620 00 Brno
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