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Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 a
udělení souhlasu dle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 13. 8. 2012 žádost,
kterou podal Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. (IČ 48532452, Zahradní 1, 664 41
Troubsko; dále též jen „VÚP“) a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (IČ 26296080, Zahradní 1, 664
41 Troubsko; dále též jen „ZV“), o vydání o vydání výjimky ze zákazu u zvláště chráněných
druhů živočichů a o udělení souhlasu s vypouštěním jedinců odchovaných v lidské péči, a to
konkrétně pro čmeláka zemního (Bombus terrestris).
ZV je hlavním realizátorem výsledků výzkumu (výzkum a laboratorní chov čmeláků povolen
rozhodnutím č. j. JMK 30896/2003 OŽPZ/Če), kterým se VÚP dlouhodobě zabývá. Žádost byla
podána v souvislosti s možností transferu výsledků tohoto výzkumu do praxe – žadatelé
požadují udělení výjimky dle § 56 a udělení souhlasu dle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody) pro
držbu, dopravu a nabízení za účelem prodeje nebo poskytování služeb (opylování kultur na míru
uživatelům) vývojových stadií čmeláka zemního (Bombus terrestris) a jím využívaných umělých
sídel, a protože nelze minimalizovat úlet tohoto druhu požadují žadatelé i udělení souhlasu s
vypouštěním jedinců odchovaných v laboratorním chovu v průběhu opalovací služby (dle
požadavku zákazníka).
Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
správní řád) zahájeno řízení ve věci.
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
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jako orgány ochrany přírody. Vzhledem k charakteru žádosti a činnostem, jež jsou předmětem
tohoto řízení, mají z tohoto důvodu postavení účastníka řízení všechny obce na území Kraje
Vysočina s výjimkou těch, které se nacházejí na území chráněných krajinných oblastí Žďárské
vrchy a Železné hory.
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 uvedené 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.
Účastníci řízení mají ve smyslu § 36 odstavce 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí
vyjádřit se k jeho podkladům. Shromážděné písemné podklady pro rozhodnutí ve výše uvedené
věci jsou účastníkům řízení k dispozici na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí, Seifertova 24, Jihlava, v kanceláři 1.15, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Účastníci řízení se k nim mohou vyjádřit do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve stejné
lhůtě mohou využít i dalších procesních oprávnění daných správním řádem.

„otisk razítka“
Mgr. Jana Janová, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník
Datovou schránkou - účastníci řízení
1. Výzkumný ústav pícninářský, Zahradní 1, 664 41 Troubsko
2. Zemědělský výzkum, Zahradní 1, 664 41 Troubsko
3. Obce na území Kraje Vysočina s výjimkou těch, které se nacházejí v chráněných
krajinných oblastech
Dodejkou - Občanská sdružení (dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody)
4. ČMMJ, zastoupené Ing. Marcelou Medkovou, Třebízského 656, 784 01 Litovel
5. OS Ovesná Lhota, Ovesná Lhota 17, 582 91 Světlá nad Sázavou
6. ZO ČSOP Dalečín, Dalečín 139, 592 41 Dalečín
7. ZO ČSOP Jemnice, Havlíčkovo nám. 9, 675 31 Jemnice
8. ZO ČSOP Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava
9. ZO ČSOP Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky
10. ZO ČSOP Vysočina, Bedřicha Smetany 130/III, 380 01 Dačice
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