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Oznámení o zahájení řízení 

Dne 20. března 2019 obdržel odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost 
o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů stanovených § 50 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
kterou podala katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 7, 603 00 Brno, 
IČ: 00216224 (dále též žadatel). Výjimka je požadována pro účely výzkumu žab druhů Bombina 
bombina a Bombina variegata, které jsou zařazeny mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii silně 
ohrožených druhů a vztahuje se na ně též ochrana podle legislativy EU. S využitím morfologie              
a genetiky má být zjištěn aktuální stav populací obou druhů z hlediska jejich hybridizace. Cílem 
výzkumu je objasnění vztahu hybridizace k vytváření nových druhů, odchycení obojživelníci budou 
rovněž vyšetřeni na přítomnost batrachochytridiomykózy. 

Podáním ze 3. dubna 2019 a z 18. dubna 2019 žadatel žádost doplnil o údaje týkající se manipulace 
s obojživelníky. Zvířata mají být odchytávána volnou rukou nebo síťkou, bude pořízena jejich 
fotodokumentace a odebrány stěry z bukální sliznice a zad. Po nezbytných odběrech a měřeních 
budou obojživelníci ihned vypuštěni zpět v místě odchytu. Žádost je územně vymezena správním 
obvodem Jihomoravského kraje s výjimkou zvláště chráněných území s tím, že konkrétní lokality 
výzkumu budou vybrány až podle aktuálního stavu populací daných druhů. Další podrobnosti jsou 
popsány v žádosti a jejím doplnění. 

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen 
správní řád) zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona pro výše uvedený účel.     
Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádal o podávání informací o zahajovaných řízeních 
podle tohoto zákona spolek Česká společnost ornitologická, pobočný spolek, Lidická 971/25, 602 00 
Brno, u nějž věcná a místní specifikace žádosti odpovídá předmětu tohoto řízení. Podle § 70 odst. 3 
zákona 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. 

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech 
řízení vedených podle zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě 
tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení města, městysy a obce 
Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice (BK), Ostrov u Macochy (BK), Klentnice (BV), Malá 
Vrbka (HO), Nová Lhota (HO), Radějov (HO) a Suchov (HO).  

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. května 2019. Pokud správní orgán do konce této lhůty nezíská 
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žádné další podklady, přistoupí bez dalšího k vydání rozhodnutí. V opačném případě bude účastníkům 
dána možnost se s nově pořízenými podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Spis je uložen na odboru 
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pracovišti Hodonín, Štefánikova 28, kde 
do něj účastníci řízení mohou nahlížet v úřední dny pondělí a středa, vždy od 7:30 do 17:00 hodin, 
případně po předchozí dohodě i v jinou dobu. 

 

 
 
 
 
 

  
 Mgr. Petr Mach v. r.  

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 
 

 
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 
 
 
 
 
Doručuje se: 
     
a) Účastníci řízení 

- Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra biologie, Poříčí 7, 603 00 BRNO, DS 
- Města, městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí  

- Rudice (BK) 
- Ostrov u Macochy (BK) 
- Klentnice (BV) 
- Malá Vrbka (HO) 
- Nová Lhota (HO) 
- Radějov (HO) 
- Suchov (HO) 

 
b) spolky 

- Česká společnost ornitologická, pobočný spolek, Lidická 971/25, 602 00 BRNO, DS 
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