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Věc: Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v souvislosti se záměrem odstřelu jedinců
morčáka velkého (Mergus merganser) na revíru Jizera 9 v části území CHKO Český ráj

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO
Český ráj (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve
spojení s ust. § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon“) dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) oznamuje
zahájení řízení
o žádosti Českého rybářského svazu, místní organizace Malá Skála, Vranové 1. díl 122, 468 22
Železný Brod (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 3. 2021, o udělení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a
odst. 2 c) zákona ze zákazů uvedených v ust. § 50 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a to ze zákazu živočichy chytat, rušit, zraňovat
nebo usmrcovat, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla v souvislosti
se záměrem odstřelu jedinců morčáka velkého. Žádost se vztahuje na část revíru Jizera 9, číslo
443 019, která je na území CHKO Český ráj.
Důvodem pro žádost jsou, dle žadatele, rapidně narůstající počty morčáka velkého, který je dle
Přílohy II Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. veden jako kriticky ohrožený druh.
Dnem podání žádosti je ve výše uvedené věci zahájeno správní řízení. Podle ust. § 47 správního
řádu vyrozumíváme všechny známé účastníky řízení. Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu žadatel, Český rybářský svaz, místní organizace Malá Skála. Dále podle ust. § 27 odst.
2 a 3 správního řádu jsou účastníkem řízení obce Malá Skála, Koberovy, Rakousy a město Turnov, u
kterých zároveň toto postavení vyplývá z ust. § 71 odst. 3 zákona.
Dále jsou o zahájení řízení dle § 70 odst. 2 zákona informovány spolky, které dle § 70 odst. 3 zákona
mohou oznámit svou účast písemně do osmi dnů, ode dne doručení tohoto oznámení. Účastníci řízení
mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje v příloze připojeným Poučením o
právech a povinnostech.

USNESENÍ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO
Český ráj (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve
www.nature.cz I IČ: 62933591 I vaclav.luka@nature.cz I T: 951 424 717
strana 1/4

spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon“), ve věci „udělení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 c) zákona ze zákazů
uvedených v ust. § 50 zákona, v souvislosti se záměrem odstřelu jedinců morčáka velkého“ rozhodla
podle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), že
účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od doručení
tohoto usnesení. Agentura dále podle ust. § 36 odst. 3 ve spojení s § 39 správního řádu určuje, že po
uplynutí této lhůty k navrhování důkazů a činění jiných návrhů dle § 36 odst. 1 správního řádu, mají
následně účastníci nejpozději do 4 dnů možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Poté bude ve
věci rozhodnuto.
Odůvodnění:
Agentura vede jako příslušný orgán ochrany přírody řízení sp. zn. SR/0602/LI/2021 - 2/710 o
udělení výjimky dle § 56. Vzhledem k rozsahu záměru, počtu účastníků a nutnosti posoudit v zákonem
stanovené lhůtě všechny podklady pro rozhodnutí včetně vyjádření všech účastníků k nim, rozhodla
Agentura v zájmu procesní ekonomie stanovit lhůtu k podávání návrhů a k vyjádření se k podkladům pro
rozhodnutí. Takto stanovené lhůty se vzhledem ke složitosti předmětu řízení jeví jako dostatečné pro
možnost uplatnění práv a oprávněných zájmů účastníků. Zmeškání úkonu v této lhůtě lze prominout jen
ze závažných důvodů a za podmínek stanovených v § 41 správního řádu.
P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální
pracoviště Liberecko, oddělení SCHKO Český ráj. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Jiří Klápště
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ČESKÝ RÁJ

Přílohy
Příloha č. 1.

Poučení o právech a povinnostech účastníků řízení

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Český rybářský svaz, místní organizace Malá Skála, Vranové 1. díl 122, 468 22 Železný Brod
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
- Obec Malá Skála, Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod
- Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
- Obec Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Turnov
- Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Spolky dle § 70 odst. 2 zákona
- Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, IČO 49629549
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Poučení o právech a povinnostech účastníků řízení
výčet nejdůležitějších procesních práv a povinností podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
Účastník řízení má zejména tato práva:
§ 14
Je oprávněn namítnout podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne,
neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu.
§ 33
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou
moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho zmocněnce.
§ 36
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí.
§ 38
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již
v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopii spisu nebo jeho části.
§ 41
Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v předešlý stav).
§ 69
Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně stejnopis
výrokové části rozhodnutí.
§ 72
Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných
v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení
ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu.
§ 80
Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k uplynutí
lhůt pro vydání rozhodnutí.
§ 81
Účastník má právo proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
§ 138
Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že
jej později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi.
§ 140
Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají téhož předmětu
řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci.
§ 148
Účastník řízení se může domáhat vydání mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci
ochrany před nečinností správního orgánu.

Účastník řízení má zejména tyto povinnosti:
§8
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Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více správních
orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené osoby.
§ 36
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti.
§ 50
Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost.
§ 52
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není správní orgán
vázán.
§ 54
Vlastník či ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu orgánu případně strpět ohledání
věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon.
§ 59
Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná.
Předvolaný je povinen se včas dostavit na určené místo. Pokud tak ze závažných důvodů nemůže učinit,
je povinen se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.
§ 60
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu vydat.
Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být předmětná věc správním
orgánem odňata.
§ 62
Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, chovat
se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem ze závažných
důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění těchto povinností jim
může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i
tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
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