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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

 

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 9. 5. 2014 

žádost Jaroslava Zámečníka, Chvojenec 180, 534 01 Holice v Čechách, datum narození 25. 7. 

1977 o vydání výjimky ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a to konkrétně k výzkumu 

ohroženého druhu pampeliška bahenní (Taraxacum palustre). Jedná se o botanický průzkum 

zaměřený na vymapování jednotlivých druhů pampelišek na území okresů Jihlava a Žďár nad 

Sázavou (mimo CHKO). 

Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 

správní řád) zahájeno řízení o výjimce dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny v pozdějších zněních (dále jen zákon o ochraně přírody). 

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 

jako orgány ochrany přírody. Z tohoto důvodu mají postavení účastníka předmětného řízení 

obce na území obcí s rozšířenou působností Jihlava, Telč, Žďár nad Sázavou, Nové Město na 

Moravě, Bystřice pod Pernštejnem a Velké Meziříčí (mimo CHKO). 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. 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 

 KUJI  36736/2014 
OŽPZ 1290/2014 Vac/3 

Dana Vacková 
564 602 508 

2. 6. 2014 

Dle rozdělovníku 



 

Číslo jednací: KUJI 36736/2014 OŽPZ 1290/2014 Vac/3 
 

Číslo stránky 2 

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 a zemědělství, Seifertova 24, Jihlava, v kanceláři 1.15, nejlépe po předchozí 

telefonické domluvě. Pravděpodobné datum vydání rozhodnutí je 3. 7. 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Vacková, v. r. 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

 

Účastníci řízení 

Doručenkou do vlastních rukou 

1. Jaroslav Zámečník, Chvojenec 180, 534 01 Holice v Čechách 

Datovou schránkou 

2. obce na území okresů Jihlava a Žďár nad Sázavou 

 

Dále obdrží občanská sdružení 

Datovou schránkou 

1. ČSO, Úvoz 23, Jihlava 

2. Společně pro Vysočinu, o. s., nám. Svobody 1373/11, Jihlava 

Dodejkou 

3. ČSOP Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky 

4. ČSOP Dalečín, Dalečín 139, 592 41 

5. ČSOP Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava 


		2014-06-02T08:25:19+0000
	Not specified




