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Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany motáka lužního – seznámení s 
podklady 
 
 
Dne 23. 2. 2015 podalo občanské sdružení TYTO se sídlem Nenakonice 500, 783 76 Věrovany 
(IČ 26523141), zastoupené předsedou Karlem Poprachem, u odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o udělení výjimky ze základních podmínek 
ochrany motáka lužního (Circus pygargus) pro území Jihomoravského kraje vyjma 
velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území a vojenského újezdu. Výjimka je 
požadována pro účely ochrany hnízd a mláďat ohrožených vysečením a predací, výzkumu 
nidobiologie a úspěšnosti hnízdění, foto- a videodokumentace a případného telemetrického 
sledování jedinců.  

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen správní řád), zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona. Ve 
smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem 
všech řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány 
ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení 
všechna města a všechny městyse a obce Jihomoravského kraje, pokud neleží celým 
správním obvodem na území velkoplošných chráněných území nebo vojenského újezdu, kde 
je kompetentním orgánem ochrany přírody příslušná správa. Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 
70 zákona požádala o podávání informací o zahajovaných řízeních daného typu občanská 
sdružení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Brno; Voda z Tetčic, 
Tetčice a PRO Sokolnice, Sokolnice. Účast v řízení oznámilo podáním doručeným dne 12. 3. 
2015 o. s. Voda z Tetčic, zároveň vyjadřuje očekávání, že správní orgán bude postupovat 
podle názoru Ministerstva životního prostředí uvedeného v rozhodnutí č. j. 1191/560/13 ze 
dne 7. 5. 2014. Tento dokument se tedy stává dalším podkladem v řízení. 

Účastníci řízení mohou činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38  správního 
řádu, zejména pak mají právo nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se 
s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. 
Shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve věci správní orgán ukončí ke dni 15. 4. 2015. Po 
tomto termínu se účastníci řízení budou moci ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu 
s kompletními podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim, a to nejpozději do 21. 4. 
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2015. Pokud správní orgán do konce této lhůty  nezíská žádné další podklady pro vydání 
rozhodnutí krom těch, které bude mít k dispozici ke dni 15. 4. 2015, přistoupí bez dalšího 
k vydání rozhodnutí. V opačném případě bude účastníkům dána možnost se s nově 
pořízenými podklady seznámit a vyjádřit se k nim. 
 
 
 
 
 
 

 

        Mgr. Petr Mach v. r. 

                                                                    vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

 
Příloha:  
Rozhodnutí MŽP č. j. 1191/560/13 ze dne 7. 5. 2014 
 
Doručuje se: 

a) účastníci řízení 
1) TYTO, Nenakonice 500, 783 76 Věrovany (DS) – bez přílohy 
2) Města, městyse a obce Jihomoravského kraje kromě obcí Malá Vrbka (69673), Nová Lhota 

(69674), Radějov (69667) a Suchov (69671) v okrese Hodonín a Ostrov u Macochy (67913) 
a Rudice (67906) v okrese Blansko (DS) 

3) Voda z Tetčic, o. s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice – bez přílohy 
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