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U S N E S E N Í 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 29 odst. 1) a § 67 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 

 

u r č u j e 

 
podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení nahlížení do spisu s možností vyjádřit se 
k podkladům před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) a § 77a odst. 5 
písm. h) zákona k udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 36 odst. 3 
správního řádu lhůtu do 5 dnů po obdržení tohoto usnesení.  
 
Odůvodnění: 

Dne 15. 10. 2018 podali Obec Jarcová, Obec Jablůnka, Obec Oznice a Obec Bystřička a následně 
dne 23. 10. 2018 Zlínský kraj zastoupený hejtmanem panem Jiřím Čunkem (dále jen žadatel), odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádosti o udělení výjimky ze 
zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů. Uvedená řízení 
byla usnesením č.j. KUZL 74790/2018 ze dne 25. 10. 2018 spojena z moci úřední do společného 
řízení dále vedeného pod sp. zn. KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN. 

Žadatel žádá o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště 
chráněných živočichů (§ 50 odst. 2 zákona), pro odlov, tj. odchyt či usmrcení (odstřel), držení, 
manipulaci a převoz medvěda hnědého (Ursus arctos) a to na území Zlínského kraje mimo území 
CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Jedná se o jedince, který působí stupňující se škody na 
hospodářských zvířatech a zařízeních. Jeho chování je naprosto nestandardní, ohrožující majetek i 
zdraví a životy obyvatel. Nebojí se pohybovat v zastavěných územích a k obydlím se přibližuje stále 
více. V poslední době je zaznamenán častý výskyt i uvnitř obcí. Obyvatelé se jeho přítomností cítí 
velmi ohroženi. Z preventivních důvodů je tedy nezbytný jeho odlov, který doporučuje i Ministerstvo 
životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  

Žádost o výjimku ze zákazů je podána z důvodu dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona v zájmu prevence 
závažných škod na úrodě, dobytku a ostatních typech majetku, a dle písm. c) zákona v zájmu 
veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, které žadatel považuje za důvody převažujícího 
veřejného zájmu. 
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Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen 
správní řád) zahájeno řízení o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle 
§ 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a §77a  odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění.  

Dne 31. 10. 2018 resp. 1. 11. 2018 oznámilo svoji účast v řízení Občanské sdružení ochránců přírody 
Valašské Meziříčí se sídlem Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí a dne 24. 10. 2018 resp. 
5. 11. 2018 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc se sídlem Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc. 

Krajský úřad považuje podklady shromážděné ve spisovém materiálu pro vydání rozhodnutí 
za dostatečné, proto určil pro seznámení se s těmito podklady spojené s právem činit si výpisy nebo 
kopie spisu a podání případného vyjádření k těmto podkladům účastníkům řízení jako přiměřenou 
5denní lhůtu. 

Účastníci řízení mají možnost nahlížet do spisu na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, v kanceláři č. 1129 v pondělí a středu od 8 do 16 h, případně po telefonické 
domluvě i v jiném sjednaném termínu. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle § 76 odst. 5 správního řádu k Ministerstvu životního 
prostředí s uvedením rozsahu, v jakém se usnesení napadá a uvedením namítaného rozporu 
s právními předpisy nebo uvedením nesprávností usnesení. Odvolání se podává u Krajského úřadu 
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě patnácti dnů ode dne oznámení 
tohoto usnesení - § 83 odst. 1 správního řádu. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního 
řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné - § 82 odst. 1 
správního řádu. 
 
Z důvodu daného ust. § 25 odst. 1 správního řádu, kdy osobám neznámého pobytu a sídla a 
osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou, žádáme níže 
vyjmenované obce o zveřejnění tohoto usnesení na úřední desce po dobu 15 dnů bezodkladně 
od jeho obdržení a následné zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. Toto 
usnesení bude vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Zveřejnění bude provedeno na úřední desce těchto obcí: Obec Branky, Obec Cetechovice, Obec 
Částkov, Obec Jablůnka, Obec Jankovice (okr. Uherské Hradiště), Obec Ludkovice, Obec Lukoveček, 
Město Morkovice – Slížany, Město Napajedla, Obec Nedachlebice, Obec Oldřichovice, Město 
Otrokovice, Obec Oznice, Obec Prakšice, Obec Roštín, Obec Sehradice, Obec Střílky, Město Uherský 
Ostroh, Město Valašské Meziříčí, Obec Zdounky, Obec Želechovice nad Dřevnicí a Obec Žeranovice.  

 

 

otisk úředního razítka 

 
 
 
Ing. Jaroslav Hrabec 
vedoucí oddělení  

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

Obdrží účastníci řízení: 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
Obce na území Zlínského kraje ležících mimo CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty 
Uživatelé honiteb na území Zlínského kraje ležících mimo CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty 
Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 
Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí 
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