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„Kroužkování vybraných druhů dravců na hnízdech a dospělých ptáků u nich“
výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů

USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) a 77a odst. 5 písm. h),
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) k udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů
podle § 56 zákona, k záměru „Kroužkování vybraných druhů dravců na hnízdech
a dospělých ptáků u nich“ na základě žádosti Ondřeje Boháče, bytem Bří
Hovůrkových 16, Přerov 750 02 (dále jen „žadatel“), ze dne 01. 03. 2021, v souladu s
§ 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
určuje lhůtu
pro seznámení se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3, a to do 8 dnů od
doručení tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 1. 03. 2021 žádost Ondřeje Boháče, bytem Bří Hovůrkových 16, Přerov 750 02
(dále jen „žadatel“) o povolení výjimky podle § 56 zákona, a to ke kroužkování
vybraných zvláště chráněných druhů dravců na hnízdech a dospělých ptáků u nich
v okresech Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji.
Orgán ochrany přírody uvědomil o zahájení řízení známé účastníky řízení dopisem č.j.
KUOK 34734/2021 ze dne 30. 03. 2021. Dne 19. 04. 2021 uvědomil tyto subjekty, že
shromáždil podklady k vydání rozhodnutí, se kterými je možno se seznámit č.j. KUOK
43928/2021. Orgán ochrany přírody pro seznámení se s podklady rozhodnutí stanovil
lhůtu tak, aby věc mohla být rozhodnuta bez průtahů, v co nejkratší lhůtě.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání,
a to do 15 dnů od jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným
prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje. Podané odvolání nemá
v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
1. Obce okresů Přerov, Olomouc, Prostějov a Šumperk v Olomouckém kraji mimo
CHKO.
2. Ondřej Boháč, Bří Hovůrkových 16, Přerov 750 02
ostatní:
3. Spis KÚOK/26351/2021/OŽPZ/7324
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Gita Matlášková
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