
 

  
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 393 
761 90  Zlín e-mail: ivona.demuthova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 

  

Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
oddělení ochrany přírody a krajiny 

dle rozdělovníku 

    

    

Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 
21. srpna 2014 Ing. Ivona Démuthová KUZL 50158/2014 KUSP 32198/2014  ŽPZE-ID 
 

 

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 zákona), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění 
(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 § 77a odst. 5 písm. h) zákona k udělení výjimky ze 

zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 36 odst. 3 správního řádu lhůtu do 7-mi dnů po obdržení 

tohoto usnesení.  
 
 
Odůvodnění 

Dne 30. 5. 2014 podala ALKA Wildlife o.p.s., se sídlem Lidéřovice 62, 380 01 Dačice (dále jen žadatel),       
u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky ze 
zákazů uvedených v základních ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů živočichů: 

- vydra říční (Lutra lutra) 

- tchoř stepní (Mustela eversmanii),  

Je požadováno povolení výjimky ze zákazů sbírat mrtvé jedince, přemisťovat vývojová stádia mrtvého 
jedince, držet a dopravovat mrtvé jedince za účelem jejich výzkumu nebo k vzdělávání. 

Dle § 70 odst. 2 a 3 zákona se k účasti na správním řízení přihlásilo občanské sdružení Egeria. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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 7-mi denní lhůtu. 

 
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 
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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. 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Jaroslav Hrabec 

vedoucí oddělení 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 
 ALKA Wildlife, o.p.s.Obce Zlínského kraje mimo území CHKO 

 Obce Zlínského kraje mimo území CHKO 

 Egeria, občanské sdružení, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice       
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