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Věc: Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů druhu čmelák zemní (Bombus terrestris) – dovoz, prodej a žádost o
udělení souhlasu k jejich vypouštění do volné přírody – doplnění podkladů řízení
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský orgán ochrany přírody“) kompetentní podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona č. 114/1992 Sb.“), oznámil v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) dopisem
č. j.: 070413/2017/KUSK; SZ_048491/2017/KUSK/4 ze dne 2. 6. 2017 zahájení
správního řízení ve věci povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (Bombus
terrestris), konkrétně je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za
účelem prodeje nebo výměny a přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná
sídla, a dále oznámil zahájení správní řízení ve věci udělení souhlasu dle ust. § 54
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k vypouštění v zajetí odchovaných zvláště chráněných
živočichů druhu čmelák zemní (Bombus terrestris) ve správním území krajského
orgánu ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení byly do spisového materiálu doplněny
další podklady týkající se chovu a vypouštění čmeláků do volné přírody, postupuje
krajský orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, kdy musí
být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Z tohoto důvodu, poskytuje krajský úřad účastníkům řízení
možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Spisový
materiál v předmětné věci je přístupný na Krajském úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5, kancelář č. 4019, v úřední dny, to znamená v pondělí a ve
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středu od 8.00 hod. do 17.00 hod. příp. v ostatní dny po telefonické domluvě tel. čísle
257 280 932 (Sýkora). Zároveň účastníkům řízení tímto sdělujeme, že vzhledem k
doplnění spisového materiálu o nové podklady a možnosti seznámení se s těmito
podklady je původně oznámené datum předpokládaného rozhodnutí z 26. 6. 2016, kde
byl nesprávně uveden rok 2016 místo roku 2017, posunuto. Nově tedy bude
rozhodnuto nejdříve dne 4. 7. 2017.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent
/“otisk úředního razítka“/

Na doručenku obdrží účastníci řízení:
Pan Jan Pipek, Schnirchova 17, 170 00 Praha 7
Obce ve správním území krajského orgánu ochrany přírody vymezené dle ust. § 77a
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

