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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), dle § 140 odst. 1 správního řádu, z moci 
úřední 

s p o j u j e  

 

- řízení o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona, o kterou požádal dne 23. 10. 2018 Zlínský 
kraj ve věci odlovu, tj. odchytu případně usmrcení (odstřelu), držení, manipulace a převozu 
medvěda hnědého, vedené krajským úřadem pod sp. zn. KUSP 74389/2018 ŽPZE-SN a 

- řízení o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona ve věci odchytu a převozu nebo odstřelu 
medvěda hnědého, vedené krajským úřadem pod sp. zn. KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN, 

která spolu věcně souvisejí, neboť obě vedená správní řízení se týkají stejného předmětu řízení. 

Společné řízení bude dále vedeno pod sp. zn. KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

Obec Jarcová se sídlem Jarcová 200, 757 01 p. Valašské Meziříčí 

Obec Jablůnka se sídlem Jablůnka 365, 756 23 Jablůnka 

Obec Oznice se sídlem Oznice 109, 756 24 Oznice 

Obec Bystřička se sídlem Bystřička 82, 756 24 Bystřička 

 

Odůvodnění: 

Dne 23. 10. 2018 podal Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, 
zastoupený hejtmanem panem Jiřím Čunkem (dále jen žadatel), u odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky ze zákazů uvedených 



  

Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 

tř. Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 394 

761 90  Zlín e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 

v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 2 zákona), a to 
konkrétně pro 1 ks medvěda hnědého (Ursus arctos).  Žádost byla podána s odkazem na § 56 zákona 
pro odlov, tj. odchyt případně usmrcení (odstřel), držení, manipulaci a převoz medvěda hnědého 
(Ursus arctos), a to na území Zlínského kraje mimo území CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Žádost byla 
podána na základě zákonných důvodů vymezených v ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) 
zákona. 

V téže věci je správním orgánem vedeno řízení pod sp. zn. KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN zahájené na 
základě žádosti o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona ve věci odchytu a převozu nebo odstřelu 
medvěda hnědého, kterou podaly dne 15. 10. 2018 obce Jarcová, Oznice, Jablůnka a Bystřička. 
Jelikož se projednání tohoto správního řízení týká téhož předmětu řízení, tedy udělení výjimky ve 
smyslu § 56 zákona pro medvěda hnědého a jelikož se jedná o stejného jedince, který se přesunuje 
mezi katastry obcí, rozhodl krajský úřad podle § 140 odst. 1 správního řádu o spojení řízení. Přihlédl 
ke skutečnosti, že řízení spolu věcně souvisejí a povaha věci ani ochrana práv nebo oprávněných 
zájmů účastníků nebrání tomu, aby řízení vedené pod sp.zn. KUSP 74389/2018 ŽPZE-SN bylo z moci 
úřední spojeno se správním řízením evidovaným pod sp.zn. KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN. 
Ve společném řízení bude vydáno společné rozhodnutí. 

 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. 

 

 

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 ležící 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 

Na vědomí: 

Egeria, z.s., Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice  

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Moravský ornitologický spolek, Bezručova 10, 750 02 Přerov 

Slezská ornitologická společnost, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava 

Vsetínské fórum z.s., Zbrojovácká 944, 755 01 Vsetín 

Spolek za ochranu přírody Fabiánka, č.p. 435, 760 01 Březnice 

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, Lidická 25/27, 602 00 Brno 
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