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Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Dne 26.07.2018 podal Ing. Jan Jemelka, Slavíkova 1757/34, 708 00 Ostrava, dat.
nar. 01.10.1957, zastupující na základě plné moci společnost Brinkman Polska Sp. z o. o.,
Katowicka 38, 43-100 Tychy, Polsko, u odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) a ze zákazů stanovených v ust. § 50 ZOPK pro zásah
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, a to pro početně blíže
nespecifikované množství jedinců a sídel druhu čmelák zemní (Bombus terrestris terrestris)
za účelem dovážení, držení a nabízení k prodeji.
Chovná skupina čmeláků, jejichž potomstvo bude na území Jihomoravského kraje dováženo,
pochází z Katalánských Pyrenejí. Předmětné čmelíny budou konstruovány pro vnitřní použití
a budou prodávány pouze pěstitelům, kteří je budou umísťovat v krytých plochách.
Předpokládá se prodej v objemu 70 až 525 hnízd ročně. Čmeláci nebudou před prodejem
drženi v žádném skladu. Jejich držení se bude vztahovat jen k vlastnímu převozu na základě
objednávek odběratelů bez přechovávání v ČR. Uměle vytvořená hnízda budou zřizována
v souladu s potřebami čmeláků.
K žádosti je přiložena plná moc a laboratorní certifikát, dokládající, že se jedná o poddruh
Bombus terrestris terrestris, který je v České republice původním poddruhem čmeláka
zemního. Podrobnosti, zdůvodnění a komentář k zákonným podmínkám pro povolení
výjimky jsou obsaženy v žádosti nebo jejích přílohách.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení výjimky
ze zákazů daných ust. § 50 ZOPK pro výše uvedený účel.
Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 ZOPK jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem
všech řízení vedených podle ZOPK, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany
přírody. Na základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení všechny
obce ležící v té části území Jihomoravského kraje, na němž krajský úřad vykonává státní

správu jako orgán ochrany přírody ve smyslu ZOPK. Jde tedy o celé území kraje kromě
velkoplošných a uvnitř nich ležících maloplošných zvláště chráněných území, kde státní
správu vykonává příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody ČR či správa národního
parku, dále kromě maloplošných zvláště chráněných území spadajících do kategorie
národních (zde jsou opět příslušná jednotlivá pracoviště Agentury ochrany přírody),
a konečně kromě vojenských újezdů, kde výkon státní správy mj. i podle ZOPK přísluší
újezdním úřadům.
Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 ZOPK požádal o podávání informací o zahajovaných
řízeních podle ZOPK Spolek pro rozvoj venkova, Blatnice pod Svatým Antonínkem 223,
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Podle § 70 odst. 3 ZOPK má tento spolek právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení
písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán za to,
že o účast v tomto řízení nemá zájem.
Účastníci řízení mohou činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu,
zejména pak mají právo nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se s podklady
rozhodnutí a vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Shromažďování
podkladů pro rozhodnutí ve věci správní orgán ukončí ke dni 20.08.2018. Po tomto termínu
se účastníci řízení budou moci ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu s kompletními podklady
rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim, a to nejpozději do 27.08.2018. Pokud správní orgán
do konce této lhůty nezíská žádné další podklady pro vydání rozhodnutí krom těch, které
bude mít k dispozici ke dni 20.08.2018, přistoupí bez dalšího k vydání rozhodnutí. V opačném
případě budou účastníci řízení uvědomění o shromáždění podkladů a bude jim dána možnost
se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim.

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová
Doručuje se:
a) účastníci řízení
1. Ing. Jan Jemelka, Slavíkova 1757/34, 708 00 Ostrava (DS)
2. Obce na území Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Malá Vrbka (okres Hodonín), Nová
Lhota (okres Hodonín), Ostrov u Macochy (okres Blansko), Radějov (okres Hodonín), Rudice
(okres Blansko) a Suchov (okres Hodonín) (DS)
b) občanské sdružení
1. Spolek pro rozvoj venkova, Blatnice pod Svatým Antonínkem 223, 696 71 Blatnice pod
Svatým Antonínkem
Na vědomí:
1. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)
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