Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Účastníci řízení:
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Křižánky“, IČ: 44477384, Robousy
- Obce ležící v území okresu Jičín (obce ležící v územní působnosti obcí s rozšířenou
působností Jičín, Hořice a Nová Paka, kromě území, kde je příslušným orgánem ochrany
přírody pouze Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko,
Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, IČ: 62933591, 511 01 Turnov, tj. kromě
obcí Libošovice a Zámostí – Blata)
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

12. 10. 2016

KUKHK-33674/ZP/2016-3

14. 10. 2016

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

životního prostředí a zemědělství
ochrany přírody a krajiny

Ing. Aleš Novák / 418
anovak@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 2
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.2, A/10

Oznámení zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek pro zvláště chráněné
druhy živočichů v kategorii ohrožený, silně a kriticky ohrožený druh (dále jen „zvláště chráněné
druhy“), dle ust. §§ 50 a 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve znění přílohy č. III vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky (dále jen „MŽP ČR“) č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ust.
zákona (dále jen „vyhláška“), v souvislosti s činností Záchranné stanice pro hendikepované
živočichy Libštát
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „krajský
úřad“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. h)
zákona, obdržel dne 12. 10. 2016 písemnou žádost Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
„Křižánky“, IČ: 44477384, Robousy 189, 506 01 Jičín (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky
z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů dle ust. §§ 50 a 56 zákona v souvislosti s
činností Záchranné stanice pro hendikepované živočichy Libštát– na území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností Jičín, Hořice a Nová Paka, kromě území, kde je příslušným orgánem ochrany
přírody pouze Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO
Český ráj, Antonína Dvořáka 294, IČ: 62933591, 511 01 Turnov.
Předmětem záměru je dle ust. § 50 odst. 2 zákona, ve smyslu ust. § 56 odst. 1 a 2 písm. a), c) a d) téhož
zákona povolení činností prováděných žadatelem v souvislosti s provozováním záchranné stanice pro
hendikepované živočichy Libštát na území Královéhradeckého kraje, konkrétně ve správních obvodech
obcí s rozšířenou působností Jičín, Hořice a Nová Paka, ve kterých bylo žadateli povoleno MŽP ČR
provozování záchranné stanice dle § 5 odst. 8 zákona.
Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“), bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení ve věci. Krajský úřad jako příslušný
orgán ochrany přírody tuto skutečnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 47 odst. 1, a § 47 odst. 3
správního řádu oznamuje.
Podle ust. § 70 odst. 3 zákona je občanské sdružení oprávněno účastnit se daného správního řízení,
pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení
zahájil, tj. krajskému úřadu.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Podle ust. § 36 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mají možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady ani
nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude krajským úřadem ve věci
rozhodnuto ve lhůtě od 26. 10. 2016.
Případné další informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo žádat bližší informace na telefonním čísle 725 560 755 – Ing. Aleš
Novák.

z p. Ing. Aleš Novák
odborný referent na úseku
ochrany přírody a krajiny
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