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Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 13. 10.
2016 žádost Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i., Květná 8, 603 65
Brno, IČ: 68081766, o vydání výjimky ze zákazů (konkrétně držet a dopravovat kadávery, držet
a převážet vzorky) stanovených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro
účely odběru a držení vzorků z mrtvých i živých jedinců a celých kadáverů. Výjimka je pro tyto
účely žádána pro všechny chráněné druhy živočichů, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.
395/1992, v příloze č. III. Výjimka je žádána na 50 let, pro území Kraje Vysočina.
V květnu minulého roku byla na základě memoranda o spolupráci mezi výzkumnými institucemi
v ČR založena Národní genetická banka živočichů. Zakládajícími členy jsou Ústav biologie
obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i. a Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Cílem je zajistit dlouhodobé uchovávání odborně konzervovaných
vzorků genomického materiálu reprezentujícího biodiverzitu živočichů na Zemi, zejména však
v ČR. Archivované vzorky budou využity pro co nejširší potřeby vědeckého výzkumu a ochrany
přírody. Genetická banka Ústavu biologie a obratlovců AV ČR byla založena v roce 2015 a je
registrována v mezinárodním registru bank GRBio pod kódem IVB, na adrese Květná 8, 603 65
Brno. Jednat se bude o vzorky veškerého biologického materiálu obsahujícího DNA či RNA
(např. vzorky svalové tkáně, krve, bukální stěry, spermie, vajíčka, trus, vytržené peří nebo
chlupy, embrya živočichů, zbytky blan z vajíček, svlečky či obsah žaludku) či celé kadávery
živočichů.
Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
správní řád) zahájeno řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody jsou obce ve svém územním
obvodu účastníkem všech řízení, vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují
jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka
předmětného řízení obce Kraje Vysočiny. Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním
řízení úkony a návrhy ve smyslu § 36 a § 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit
své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.
Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody informujeme tímto občanská sdružení, která o toto u
zdejšího správního orgánu požádala, o zahájení řízení ve výše jmenované věci. Dle § 70 odst. 3
zákona o ochraně přírody mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto
oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít správní orgán za
to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.
Zdejší orgán ochrany přírody je toho názoru, že shromáždil v řízení o výše uvedené žádosti
dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení mají ve smyslu
§ 36 odstavce 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům.
Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří žádost, podkladem pro rozhodnutí jsou i
znalost lokality a širšího okolí z úřední činnosti a skutečnosti obecně známe.
Shromážděné písemné podklady pro rozhodnutí ve výše uvedené věci jsou účastníkům řízení
k dispozici dne 14. 11. 2016 na Krajském úřadě kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství, Seifertova 24, Jihlava, v kanceláři 1.15, od 8 do 13 hod.
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Ing. Dagmar Santander Garcia Morávková
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