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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Č.j.: KUJCK 49042/2017
Sp.zn.: OZZL 46697/2017/pedo SO 2

datum: 12.4. 2017

vyřizuje: Mgr. Petra Doktorová

telefon: 386 720 738

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný správní orgán podle
§ 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a
odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), obdržel prostřednictvím Magistrátu města České Budějovice, odboru životního prostředí žádost Ing.
Markéty Jariabkové, nar. 2.2.1989, Družstevní 502, 38701 Volyně (dále jen žadatel) o udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů stanovených v ust. § 50 odst.2 zákona pro zvláště chráněný
druh živočicha: sysel obecný (Spermophilus citelus) EU, KO.
Zkratky: EU-druh chráněný legislativou Evropské unie, KO – kriticky ohrožený druh podle přílohy č. III vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
oznamuje,
že dnem 5.4.2017, tj. doručením žádosti, bylo podle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných živočichů
podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona pro výše uvedený druh zvláště chráněných živočichů.
Z podání, které bylo zdejšímu správnímu orgánu doručeno, vyplývá, že žadatel požaduje výjimku pro realizaci
vědecké práce s tématem „Ochranářská genetika v praxi – sysel obecný“ v rámci doktorandského studia.
Žadatelka bude provádět odchyt jedinců jak na lokalitách ve volné přírodě, tak v umělých chovech. Odchyceným
jedincům bude odebrán genetický vzorek a jedinci vypuštěni zpět na lokalitu.
Budou využity tyto lokality:
Volná příroda – letiště Strakonice, k.ú. Nové Strakonice a Mutěnice u Strakonic
Chov – Rozovy u Temelína, k.ú. Temelín
Chov – areál ZOO Ohrada, k.ú. Hluboká nad Vltavou
Podle § 47 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje zdejší správní
orgán o zahájení výše uvedeného správního řízení jeho účastníky a také občanská sdružení, resp. zapsané
spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a jejichž místně příslušné organizační
jednotky uplatnily u správního orgánu postup podle § 70 odst. 2 zákona. Zároveň upozorňuje zapsané spolky na
povinnost oznámit správnímu orgánu písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od doručení tohoto
oznámení o zahájení řízení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany
přírody, Krajského úřadu – Jihočeský kraj ve dnech pondělí a středa, v době od 8.00 do 16.30 hod. nebo též po
předchozí dohodě i v jiné pracovní dny.
S odkazem na § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto správní orgán
možnost účastníkům řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru, navrhovat důkazy a činit návrhy. Zároveň
informuje účastníky řízení, že předpokládá vydání rozhodnutí po 3.5.2017.

Ing. Zdeněk Klimeš
pověřený vedením odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Obdrží účastníci řízení na doručenku:
1) Ing. Markéta Jariabková, Družstevní 502, 38701 Volyně
2) Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 Hluboká nad Vltavou (datová schránka)
3) Obec Mutěnice, 38601 Mutěnice 16 (datová schránka)
4) Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice (datová schránka)
5) Obec Temelín, 37301 Temelín 104 (datová schránka)
Dále obdrží na doručenku:
1) Hnutí Duha-Přátelé Země ČR, místní skupina Č.Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice
2) Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., Fráni Šrámka 1168/35, 370 01 České Budějovice
3) Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Jungmanova 25, 115 25 Praha 1 (datová schránka)
Na vědomí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální středisko Jižní Čechy, Náměstí Přemysla Otakara II 34, 37001
České Budějovice (datová schránka)
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