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oznámení o zahájení správního ŕizeni ve věci povolení vyjimlĺy ze zákazťl
u zvláště chráněných druhů živočichůpodle s 56 zákona č,. LI4l1992 sb.'
o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství (dále jen ,,krajský úřad"), jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle $ 29 odst. 1 a $ 67 odst' 1 písm. 9) zákona č. 12912000 Sb',
o krajích (krajské zŕízení),ve zněnípozdějších předpisů a podle $ 77a odst' 5 písm' o) zákona č' It4l1992sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně přkody a krajiny''),
obdržel dne 11. B' 2Oz2 žádost právnické osoby osobyčesĘ rybářský svaz, územnísvaz pľo Seveľní
Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova L4, 7Og 00 ostrava 9, IČo: 434Ĺ67 (dále ,,žadatel'') o udělení ýimky
podle $ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu držet, přemísťovat a dopravovat, chytat a usmrcovat
(lovit) zvláště chráněné druhy žĺvočichů
mník jednovousý (Lota lota) a jelec jesen (Leucĺscus idus) za
účelemvysazování násady do rybářských revírůa následného lovu na revírech v rybářském obhospodařování
českéhorybářského svazu| Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko mimo územíCHKO BesĘdy,
Jeseníky a Poodří'
Podle přílohy III. vyhlášky č'.395l1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona, ve zněnípozdějších
předpisů jsou oba druhy ryb zaŕazeny do kategorie ohrožených druhů.

Žadatel požaduje r,nýjimku za rjčelem umělého vysazování a rekreačního lovu mníka jednovousého a jelce
jesena, které patřímezi lovné druhy ryb na vymezených revírech, se stanovenou dobou lovu i minimální lovnou
délkou podle vyhlášky č.I9712004 sb', k provedenízákona ć' 99l2oo4 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořslcých rybolovných zdrojů a o změně něKeých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů. Záměr lovit předmětné druhy vychází ze zkušeností, které prokazují, že při
správném obhospodařování revírůmůžeb'ýt populace druhů udržována na úrovni, která umožňuje jejich ĺov za
určiých podmínek a současně neohrozíjejĺch dalšíexistenci. Významný je rovněž fakt, že umělý v'ŕtěr a odchov
plůdku a násad je již dobře zvládnut. Násada bude před vysazením podrobena ichĘopatologickému vyšetření
k zamezení přenosu onemocnění na ostatní druhy ryb' Vysazování ryb nebude prováděno na územípřírodních
rezervací a památek'

Žadatel uvádí, že vysazování a lov předmětných ryb považuje za činnosti, které jsou ve veřejném zájmu. Výkon
rybářského práva na rybářském revíru není podnikáním, ale jedná se o činnost provozovanou ve veřejném
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zájmu, jehož prostřednictvím stát naplňuje svou ústavnípovinnost dbát o šetrnévyužívánípřírodních zdrojů
a ochranu přírodního bohatství, zakotvenou v čl. 7 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy Českérepubliky.
Seznam rybářských revírův Moravskoslezském kraji mĺmo území CHKO Beskydy, Jeseníky a Poodříje uveden
v příloze č' 1 tohoto oznámení. Výjimka je požadována na dobu 10 let. Podle předchozí statistĺky úlovkůse
předpokládá max. 150 ks každoročně ulovených a přisvojených jedinců od každéhodruhu v různých vývojových
stádiích'

Krajský úřad tímto ve smyslu $ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchzákonů
(dá|e jen,,správnířád"), vyrozumívá účastníkyřízenío zahájenířízení. Účastníky řízeníjsou: podle $ 27 odst. 1
správního řádu žadatel, podle $ 27 odst. 2 správního řádu obce v jejichž správním obvodu se nachází rybářský
revír uvedený v příloze (v souladu s $ 71 zákona o ochraně přírody a krajĺny) a spolky, jejĺchžhlavním posláním
podle stanov je ochrana přírody a krajĺny, pokud oznámí písemně svou účastpodle $ 70 odst. 3 zákona

o ochraně přírody a krajiny.

Poučenío procesních právech účastníkůřízení:

Učastníci řízeníjsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí ($ 36 odst. 1 správního řádu), mají právo vyjádřĺt v řízení své stanovisko a pokud o to požádají,
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanovĹli zákon jĺnak ($ 36 odst. 2 správního řádu). Účastníci
řízenía jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu ($ 38 odst. 1 správního řádu), činit si z něj vypisy a mají
právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (5 38 odst. 4 správního řádu); pořizování
kopií podléhá správnímu poplatku dle platného sazebníku (příloha zákona č' 63412004 Sb', o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), pokud účastníkřízení není od tohoto poplatku ze zákona osvobozen'

Krajshi úřad dává zároveň podle $ 36 odst. 3 správního řádu účastníkůmřízenímožnost vyjádřit se před

vydáním rozhodnutí k jeho podk|adům. osobně mohou účastníciřízení nebo jejich zástupci čĺnitpříslušnéúkony
v budově krajského úřadu, 5. patro, kancelář č. B 505 v úředních hodinách, nejlépe po předchozí domluvě
(kontakt: natalie.honkova@msk.cz, tel' 595 622 64I). Rozhodnutí ve věci nebude vydáno dříve než patnáctlí

den ode dne doručenítohoto oznámení poslednímu z účastníků
řízení. Nechá-li se účastníkřízení při úkonu
Zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li již
taková listina založena ve správním spisu'

Ing. Monika Ryšková
vedoucí odděĺení
ochrany přírody a zemědělství
Příloha;

Seznam rybářských revírů
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