Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
č. j.: KUOK 60151/2020
V Olomouci dne 28. 5. 2020
SpZn: KÚOK/58586/2020/OŽPZ/861
vyřizuje: RNDr. Petr Vala
Adresát:
tel.: 585 508 641
Dle rozdělovníku
Datová schránka: qiabfmf
e-mail: p.vala@olkraj.cz
Počet listů: 1 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

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 živočichů podle § 56 zákona, na základě
žádosti žadatele Jana Šeffera, Dobelice 87, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 49442902 (dále
jen „žadatel“) o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu
živočicha čmeláka zemního v souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
určuje lhůtu
pro navržení důkazů, podání návrhů, námitek a připomínek účastníků řízení před vydáním
rozhodnutí v uvedené věci, a to do 10 dnů od obdržení tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 26.
5. 2020 žádost o povolení výjimku ze zákazů podle § 56 zákona pro zvláště chráněný druh
živočicha čmeláka zemního. Žadatel žádá o povolení výjimky pro odchyt, držení, chovu
v zajetí, přemisťování a přepravování vývojových stádií včetně jejich sídel. Žadatel zamýšlí
dodávat odchované čmeláky pěstitelům rostlin za účelem opylování rostlin. Orgán ochrany
přírody uvědomil o zahájení řízení známé účastníky řízení oznámením ze dne 28. 5. 2020
č. j. KUOK 60136/2020. Orgán ochrany přírody pro navržení důkazů, podání návrhů, námitek
a připomínek stanovil lhůtu tak, aby věc mohla být rozhodnuta bez průtahů, v co nejkratší
lhůtě.
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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
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
1. Poštou: Jan Šeffer, Dobelice 87, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 49442902
2. Datovou schránkou: Obce
3. Datovou schránkou: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 27/38, 772 00 Olomouc,
IČ: 44936354
Ostatní:
4. Spis
Za správnost vyhotovení: Petr Vala

