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ŘíZENí

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody (dále též krajský úřad) dle § 77a odst. 5 písmo h) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, V platném znění (dále jen zákon), a dle § 29 odst. 1 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, V platném znění (dále jen zákon o krajích), a § 67 odst. 1 zákona o krajích, oznamuje
V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen správní řád), že bylo zahájeno řízení na základě žádosti Českého rybářského
svazu, územního svazu pro severní Moravu a Slezsko (dále též ČRS), IČ 00434167, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9, o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, konkrétně ze zákazů rušit a usmrcovat jedince druhu kormorán velký (Pha/ocrocorax carbo) ve čtyřech rybářských revírech, konkrétně Moravská Sázava 2P a 2 a Březná 1 a 2.
ČRS podalo dne 12. 10. 2011 ke krajskému úřadu žádost o výjimku ze zákazu rušit a usmrcovat
jedince druhu kormorán velký, tj. jednice zvláště chráněného druhu, zařazeného dle Přílohy č. III
vyhlášky č.395/1992
Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona,
do kategorie ohrožených
druhů, a to z důvodu zabránění závažných
škod v rybářském
hospodaření na uvedených rybářských revírech, které z části zasahují na území Pardubického
kraje.
ČRS v podané žádosti blíže specifikovalo rozsah, v jakém udělení výjimky požaduje, a to konkrétně
způsoby plašení, počet kormoránů k odlovení, období, ve kterém je možné zamýšlené činnosti
provádět, atd.
Současně s žádosti předložil ČRS:
•
podzimní a zimní sčítání kormoránů v sezonách 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010,
•
přehled rybářských revírů v oblasti Zábřehu, které jsou postiženy predací kormorána velkého,
•
statistiku úlovků postižených revírů,
• dekret Mze ČR (471 011, 473 012, 473 083, 471 123).
Výše uvedené materiály budou podkladem pro vydání rozhodnutí. Podkladem rozhodnutí dále budou
obecně známé skutečnosti (např. ekologické nároky daného druhu), skutečnosti krajskému úřadu známé
z předchozí úřední činnosti apod.
V případě udělení výjimky orgán ochrany přírody pravděpodobně stanoví ve svém rozhodnutí podmínky, ze kterých bude možné požadované činnost uskutečnit.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony podle ustanovení § 36, § 37
a § 38 správního řádu, zejména potom mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy. Správní orgán předpokládá, že shromažďování podkladů pro
rozhodnutí ve věci ukončí k datu 31. 10. 2011, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro
jeho vydání. V případě nabytí nových podkladů rozhodnutí bude po tomto datu dána
účastníkům řízení možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se k podkladům
rozhodnutí vyjádřit.
Do žádosti a dokladů je možno nahlédnout na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, budova Komenského náměstí 120, 1. patro, č. dveří 239, v úřední dny v pondělí a ve středu - od 8.00 do 17.00 hod. nebo v ostatní dny po telefonické domluvě.
Komenského náměsti 125, 532 11 Pardubice,Tel.:+ 466 026 351, Fax: +466 026 392, E-mail:posta@pardubickykraj.cz

Toto oznámení je zasíláno rovněž občanským sdružením, která krajský úřad požádala o informování
o zahajovaných řízeních, s tím, že pokud neoznámí písemně svou účast ve smyslu § 70 odst. 3
zákona, nebudou mít postavení účastníka v tomto řízení.
Na základě ustanovení § 71 odst. 3 zákona mají postavení účastníka v předmětném řízení obce
Cotkytle, Červená Voda, Krasíkov, Strážné a Tatenice.

OTISK ÚŘEDNíHO

RAZíTKA

'.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

ROZDĚLOVNíK:
Do vlastních rukou:
•
Český rybářský svaz. územní svaz pro severní Moravu a Slezsko (I00S wfqyvcs)
•
obec Cotkytle (OS)
•
obec Červená Voda (OS)
•
obec Krasíkov (OS)
•
obec Strážné (OS)
•
obec Tatenice (OS)
Na doručenku:
• Zelená pro Pardubicko (OS)
• Východočeská pobočka České společnosti ornitologické (OS)
• Sdružení pro ekologii - Mikulovice, Staňkova 50. 53002 Mikulovice
• Česká společnost ornitologická. Na Bělidle 252/34. 150 00 Praha 5 - Smíchov
Na vědomí:
• Městský úřad Králíky - orgán ochrany přírody (OS)
• Městský úřad Lanškroun - orgán ochrany přírody (OS)
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