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Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů z třídy
obojživelníků a plazů – oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“) kompetentní podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 114/1992 Sb.“) a dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve
znění pozdějších předpisů, Vás tímto v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
uvědomuje že na základě doručené žádosti dne 2. 3. 2018 od pana Mgr. Jaromíra
Maštery, nar. 16. 12. 1980, trv. bytem Slavíčkova 22, 586 01 Jihlava, bylo zahájeno
správní řízení ve věci udělení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., konkrétně chytat,
držet zvláště chráněné živočichy druhu mlok skvrnitý (Salamandra salamandra),
čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský
(Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo),
ropucha zelená (Bufo viridis), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená
(Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina),
skokan menší (Rana lessonae), skokan zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý
(Rana ridibunda), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agillis),
ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), ještěrka zelená (Lacerta viridis), zmije obecná
(Vipera berus), užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella
austriaca), užovka podplamatá (Natrix tessellata), a to všech jejich vývojových stádií.
K odchytu má docházet pro účely průzkumu, mapování, monitoringu, praktických
ukázek pro veřejnost a ekologickou výchovu dětí. Odchycení jedinci budou po
determinaci a ukázkách vráceni zpět na místo odchytu. Správní řízení je vedeno na
území Středočeského kraje, kde je Krajský úřad kompetentním orgánem ochrany
přírody.
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Krajský úřad sděluje, že jste jakožto účastníci řízení oprávněni činit ve správním
řízení úkony podle ustanovení § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména máte právo
vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu
předmětného řízení až do vydání rozhodnutí. Tímto sdělujeme, že rozhodnuto bude
nejdříve dne 10. 5. 2018.
Krajský úřad dále poskytuje podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Žádost a podklady jsou přístupné na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská
11, Praha 5, kancelář č. 4017, v úřední dny, to znamená v pondělí a ve středu od 8.00
hod. do 17.00 hod. příp. v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č 257 280 584.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Ing. Michaela Anýžová
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent
/“otisk úředního razítka“/

Obdrží účastníci řízení:
Obce ve správním území Krajského úřadu vymezené dle ust. § 77a odst. 4 zákona
č. 114/1992 Sb., kromě již obcích obeslaných oznámení č.j. 035415/2018/KUSK

