
 

Zborovská 11    150 21  Praha 5    tel.: 257 280 932    fax: 257 280 203   sykora@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

Praha:  2. 6. 2017  

Číslo jednací: 070413/2017/KUSK 

Spisová značka: SZ_048491/2017/KUSK/4 

Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 

Značka: OŽP/Sy 

 

 

 

Věc: Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných 

živočichů druhu čmelák zemní (Bombus terrestris) – dovoz, prodej a žádost o 

udělení souhlasu k jejich vypouštění do volné přírody – oznámení o zahájení 

řízení  

 

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský orgán ochrany přírody“) kompetentní podle ust. § 77a odst. 5, písm. h), f) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“) oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) 

zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 

škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák 

zemní (Bombus terrestris), konkrétně je držet, chovat, dopravovat, prodávat, 

vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny a přemisťovat jejich vývojová 

stádia nebo jimi užívaná sídla, a dále oznamuje zahájení správní řízení ve věci udělení 

souhlasu dle ust. § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k vypouštění v zajetí 

odchovaných zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (Bombus terrestris) 

ve správním území krajského orgánu ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 zákona 

č. 114/1992 Sb. Čmeláci budou získáváni z laboratorního chovu z Polské republiky.  

  

Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti pana Jana Pipka, datum narození: 11. 

11. 1983, Schnirchova 17, 170 00 Praha 7, která byla krajskému orgánu ochrany 

přírody doručena dne 18. 4. 2017.    

 

Krajský orgán ochrany přírody poskytuje podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu 

účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, které jsou přístupné 

na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, kancelář č. 4019, 
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v  úřední dny, to znamená v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod. příp. 

v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č 257 280 932 (Sýkora). Zároveň krajský 

orgán ochrany přírody účastníkům řízení sděluje, že dle ust. § 36 odst. 1 správního 

řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy celou dobu předmětného 

řízení až do vydání rozhodnutí. Dále účastníkům řízení sdělujeme, že v souladu s ust. 

§ 36 odst. 2 správního řádu mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Zároveň 

účastníkům řízení tímto sdělujeme, že rozhodnuto bude nejdříve dne 26. 6. 2016 

 

 

 

                                                                    … … … … … … … … … … … …  

                                                                                                  oprávněná úřední osoba     

                                                                                                      Mgr. Pavel Sýkora 

                                                                                    Odbor životního prostředí a zemědělství  

                                                                                       Oddělení ochrany přírody a krajiny  

                                                               Odborný referent 

                                                                                    /“otisk úředního razítka“/ 

 

 

Na doručenku obdrží účastníci řízení:  

Pan Jan Pipek, Schnirchova 17, 170 00 Praha 7 

Obce ve správním území krajského orgánu ochrany přírody vymezené dle ust. § 77a 

odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

Na vědomí:   

02/18 ZO ČSOP Nové Městečko, Jižní 416, 257 22 Čerčany 

06/05 ZO ČSOP Sázava, U Remízu 256, 285 06  Sázava 

ANGREŠT, z. s., Dr. Horákové 467, 290 01 Poděbrady 

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Jungmannova 32/25, 115 25  Praha 1 

Klidný Tehov a okolí, z. s., Na Hačálce 209, 251 01 Tehov 

„Košátecký potok o.s.“, 5. května 26, 277 32  Byšice 

Modřínová Dobříš, zapsaný spolek“, Modřínová 1784, 263 01 Dobříš 

„Občanské sdružení Báječný svět“, Kamenická 133, Svojetice, 251 62 Mukařov 

Okresní sdružení ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01  Vlašim 

Otevřené informace, z. s., Skalecká 954, 252 10  Mníšek pod Brdy 

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, 

                                                                  Nad Údolím 123, Řež, 250 68 Husinec 

SYMBIOS,  z. s., U Strouhy 533, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy 

Zdravé Měšice, z. s., Topolová 309, 250 64 Měšice 

Spolek pro lepší život v Hovorčovicích z. s., Dubová 799, 250 64 Hovorčovice 

Zdravý Mníšek, z. s., Na Madlenkách 989, 252 10  Mníšek pod Brdy 
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