
S to, iilil il ll I il il]ililil ilt tLil tl

řI2PP0oPsA00

V1ť::!;"f;ffi,,:|"
11!l ]1]/].lí

ij.: I l!l/560/li,

Ro,Thodnuli
Ý 1' FF!l /1o l ho p'o'fto' o oo.Uďl .bČď'.ťno w'a/c|| \odx / l'.J.' o'., 'e
L""l].'l"'i 

'.;"'.';,ll1.]"l,.;i:'.' "l.'ii.jl'i;.,l"i:,:'; ',ll'll::Ťl;;lidoe r 5'2nl1' kLeÍ!m h']J z"']JleIt ohťJnskemu sdruzen]

,i:,:.:.:.1 "t,i-2or.,,,,, p..oi".J\e r)., u;"-Jr1", :,'1,:l),;J;l.^:;il.
: : ; ;i J ; : j:'*l:.e;;":J"l : 

"#;; 
:t :l :i;:"Jj;ili r'; ;l',,1;;.r,,";' 

"."-,,':'l' 7\ ;:'ě .fu ÚÚ. U d| ú''ll HD' /'\'i' h' no'd J l''''r.. i. j.-,..D..d.3'.| 7JiJr1+o dl. P.lo|) |'|.1oý''.e1!)l L''' la1|'o: w r.*''.i'

' .i".i "ii; 
j,:. 

i i]i.:l ; :-""*.." j.; j.i :;'':.,J] : í.]l" #ij;. ]:: . ;

5:]iJ i.''.*: :,"'l.Yii].i'' ]i'Tj'i'-""í:-il ::]';;:;::";;Í'.lfl il.ťBú'i.e' Béh'' '(e' B'|Áo'|.e' sohl1P' Bo/''e' ( 'ori.e ..'to'i..' D'1 '.e,Dob ú ..o Da en ' ' Do|D DUbnJy HJ.1'(J 'n mo |' em| \l- Pod)|''' Hon 
^o 

l ' e'tscli IJi!c' lú1bťTe' qIjd'"' liIJ'Ó.Jn\ - d Jé!'jo\\4U' Ý'"r'."' v" ...,
Y::::.'.':; l: '';). s |.v {m\ sl''x,.y' Ia'.nlc. Iu]'. e' \.LJ <í'o\,V''oÍ' e'v'ně11 Ze|c|le' ron'Ub|od'|JlJ'Jb/ -;.'b.'.
l",n {. . :, r? 20t7. ru p Lrrolrru.p | _r nJneJ, ! . 1 poon nel:

' edorin, I i dn; \ otoEre. oro I \ :acod,L In.,fuc 
"n 

/; br. e prc. J. ef r " rrm rtnina5l'nizdeLh nco!ll\nenychj n'ml zJJry,roťnů
. 'ďPm"ÚiLé.cdo.,ni|(.J /l" n'Iln"'eL|L| edin. 

''oč|c' H ;"''': :" ;.*:' ;*n::.:]"#! :;;íl J;JÍ ;:::ť'1i ů;ij,..,lx*
. ^.^ 

\4jr:.|eFN. /'\o'n'ho pro.'ied|' 
'ecnc ' n''It. 'ii ''..poo|P 5 80 oJ'l | /Áon.l!',:.lil]il;'.]ili]'iť:j:íT;::l:^:;i;T:t',; 

1:l ;i];i:!';:,.--,""1 
.

podle q o0!'|Ý' I pbn h)spL.h']ro lJLlJ roz}onnu! K.li!
oÚoofu a\o nn o plo'jed|''' | :,'* .*.''.o'.',* *..ljlil']l",;I""" *. " "

.uŠi
a ýěc vnci Knjskému úřadu Jihonofuvskil'o kajc ( novómu pro]edlání'



odůÝodÍéni:

,;'#-ll,:l1ii|i{i'q-il|'';,.*iffi .....'É;$'ii

i"} iri 
"::. 

i'r{rll:I I vliij:i:r j;l"l'll;l:r,'.:'; t ;r';' I

""-j:l',i,'' :. 
",'' ro' p" : ",': " :i" l. i """--.i;l"f 

:[-',:i..",1",:;

"l]::jI iit:'i:]:;jlli;'iiÍ::i ca*'.'''ť \o|'' \eJ''o'

;li.{' *l*'** r-il*il*ť'** il;lť.: 
fui

,;;:. 
J i.i :i:: ;*T :;í:[ ii;,]i:': ::" lJ"J: ;:;:ill Jilli': 9*;l:

"'o.l'.mi lrn''r lcn Lchdy. \).JdolJlIi to \trc]ny z3lť

p.díIncnÍJ"nl l!eťncokolno{] piiptrdu

, ." g,; i :,'" iili'.T'i:r:;i-11;i';'Tl,:.1'i::;:'::liJ J"rll' {l
lll";g : i;:*ii"::ť.l;;|.i5*'4fit,l{i;1i*i'l6;

*m *: uťitli''ffi ',".':.:" $Éi;i.
::T#i :i*ii:;riilrrsii lr #iI :::,:li:i: *:'::r;
túdu Postoupil odvolacímu oreínu'

.,"...y:, :;; il:. i:#ff,1l;",,1'J:.:"ll;li,,l.ilf :ť.i., :;J,1T:tn''.dffi ;1

"i',"*"o .o,u'".. olgínu ocfumy pii.ody byl vce|éň pflběhu spúýniho řizení

' 3"j$Í$j;;l,,"::'.r*: il"'i,ť;.$:i::Y'Jj#:ff:il1*":T::Í"ff"tiÍ:l.:

txh:t']1.,:;lr*.:i:,",:'ri,iln;lir*'ii j"l:x
ochÍmy nírc!|} dé|[ c|nnoíi 7*izÚé pr!aÚLie l
\m}s Ú. leLly ne7ďUnnc mndifiro!5L 7J*on'



]' o o;n o'\fu' ) .'noťr'. {\a i .nL Jo! 1 !oJ' \n,p |.ohpř neo.'\roVJ oD!.Jr
Dodďi 'jJo'| P'h'J<'U|\IK'' je| '/l\"'''e('''|'(.|.'do'|/P''''|r;JoJ|e"
skutečně doío, měl ro o.lůvodnit. rcjňéna par s ohleden na ptarné znčnÍ zíkona č'
ll411992 Sh

b,) v pod'nínkách l. a 2' chlbí upi€ýrŮni konkJétnj]ro zpúsobu provádění (yiz pod]íni žadltele
zc dne 8'3'2ol2) ýýjinr&ou povolených jiilk zanázmých Úimoíi úolože loto a
Y]deodokumenllci lzc pr.vádět ncjrúhéjiím, vícc čj néně nšivýn ,,pEobem'

MinistestvÓ k ředmétné F.oblematic€ .ejpň'e konsrÍuje' Rozbodiu|ím o uděIení
výjinrny ďe ust. $ 5ó zátona č. l14ll992 sb. se závaz.ě u.čl!e, zda ronlctizovalý zljoěr.
k'ďý hodlá Žadatel tal izo vat. .je nebo není úožno z h|e{liska o.lťany pří.ody, vc v;Llhu ké
ko.káníDu ZctlD, přiPlstit či nůoliv' Adrcsát n! zilladč toholo rcznodnúÍnabýí (ncbo
nůoli) oPívnění prcvóst 7amýš|ený zásárl' neboť i toto lozhodnutí (v k]adném připrdě)'
!Úroý1ně ínnovípodnínky' ktcró je povinen lcspcklovat'

Pii řozhodování o podÚó Žídosti TYTo 7e dne 72,2ol3 byl lGÚ JMK vízán]cjín
ozMhen, tj' včelnĚjejfio doplněli přípisen rc dne 8'3'20I], Prcto byto ir pryoinsrmdím
orgánu, aby se zabÍxl Ýlemi body po.IaÚé žídoíi. k tědto také podnl lde*vílni sPI'vDí
Úýa]ru a ve věci ro7nodl. KIU JMK však b}lo de Íacto (podlc Ýýokové čáýi .dý;liním
n!!.deného Í'hodnut' ro7nodnlto pou7l o něklelých bodecb žádoíi, Na zík]adě
posIednino vÍoje .iuditJlury, zejnréna.o7sudkú NcjvyššihÓ spláyni]b soudu, je Mfo FÍotol.ho iázon|. žc sprívní orgí! nusí roáodnoul oce]ém rczsanu Přťdměru žádoíi. Íjor!Žno
zalrálenóho spiívníro řizní a to i v příp.dě. že k posuzoý'né činnosti (záměru)' resp' k
nčktcrým jejin díčín č'sten, neni lřeb' výjinúu dlc uÍ. $ 56 zálo.l č. 1l4ll992 sb'

Na tomto nííě mnlkGr\lvo dále cituje ust' $ 50 odý' l lž 4 zá&ona i]' lt.l/l992 sb':
',(I) zv|úště ch|ú|éní žiločichoýé iol .hr,ihčni rc ýšech sýý.h Ýjf.joujch ýúdiíc}L
chni]1ěna jsok jini !.ívaaó přir..ená i uni|á safu l jeji.h biatop' v}brané žiýačiČh! kleří
6oa úráněni i ufunnlí' ýanoýí Miniýe6|ýo ži|oh|i1b prosnel!í obe1ě zaaznýh pninín

(2) Je zakózóno škollliýě žnnlhovat do Přno.lného ýýýoje zýkišlě .hrónéný.h žiýočichn'
einéNk.lrylal' chaý'al ý zak|í, n|ši!' Žmňoýat nebo rchftoýa|' Není.loýokho shíral' úči|,
Pašk.zoýa| či ýen6|oýd1 kjih Ýýajaýó :|ótlia neha.iini kžíýanú sí.]ta- lc |éž zakizáno je
držel, .hÓvu\ do?raýoýat' Pradóýal, ý,hěňaýal' Mbíze| .a účelÚ pmd.j. nebo Ýjňén}'
(3) o.hruna pollIe |ahalo zákona ý nevz|ahuj. na přípal', u' je .ósah do přno.?ného
|ivok z|kíkě chrdněhých žiwčichů PrakazotebÉ hezbltný ý .lůsLe.lku běžného
.bhaspÓfuřa|..ní núovboslí nebo jihěho najelk| h.br . dnýodů h'sienn'kj.h' achlan,
'';.i|ha 'd,a't J ''|'ťjae L??p|.4'' |i nvbo '1''}ir'' p.o!4,t' v h hl. Iilpod''n ]' t'
p'rt. a Ltě ó ú,i 4i r. ri P !' to, ! lnÚvÝ f ai qafu Ó' h' Jný pn'o^' fÓ] l 1' " d? a

na]éhlýý z.iýh z hledilka |eřejkiha llraví a ýeř.jné b.?ečnos|i rcbo be4eÍ:noýi |c|.ckihop/ov!' v lonb ýanaý^ku o/EIin ochřaD přnolb nůž. lloži| hIihradú ochrakhi aPa!Íení'
ndpříklad.úchÍanný přenos žjločichil'
|1) uýa"aýení ÚL1ýaýce J nepla|í p4 .In |y silhě a kntíc(.r ohrožehé'..

v dalšíÍ .itujem€ něke!é plsážc z odůvodnění žádoíi ryTo zc dne 8'2'2ol3
(dxtováno dneÍ 7'3'2013)' kleÉ uvádíjcjibÓdy l. !Ž 5':
,']- Mohi1orir|E ňokiku hlž,ího - honiloiry a ýýledljýóní hniz.1 notóka fužnít'o příné
konírÓl' hní&t, zubqpeěení hntzd Před vls.čenín zeúěděkko! !€chnikol a před Prcdací
klPlikace pothoú bariiry, zh.blení oh|ó.lt} z PL€|iýa kulen h]i.d za úč.]e j€jich ;chnnr
Pie|l V'sefunín zffiě.!ěhkol k.h|ikDn l Před Pr.d.1!orý nedo,Iiní ni(bbiloBie a úpěšnoýi
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