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Sběr cibulek sněženky předjarní, oznámení o zahájení řízení o výjimce ze zákazů
u zvláště chráněných druhů rostlin
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“),
jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen "ZOPK"),
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
zahájení řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin.
Správnímu orgánu byla dne 12. 11. 2018 doručena žádost právnické osoby Zoologická
a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 928/9,
301 00 Plzeň, IČ: 00377015 (dále jen „žadatel“) o udělení výjimky dle ust. § 56 ZOPK
ze základních ochranných podmínek stanovených v ust. § 49 ZOPK pro zvláště
chráněné druhy rostlin.
Jde o vykopání a dopravu 30 cibulek zvláště chráněného druhu rostliny sněženky
předjarní (Galanthus nivalis), který je zařazen dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. do
kategorie ohrožených druhů, z lokality u Bujesil v údolí Radnického potoka severně od
Nového mlýna (p. p. č. 1894/1 v k. ú. Bujesily, vlastník pozemku Obec Bujesily).
Důvodem je žádost Botanické zahrady v Utrechtu, která provádí výzkum na původu
sněženek v Holandsku a Belgii a vyžádala si od žadatele rostlinný materiál z lokality
zplanělých sněženek v plzeňském regionu. Odběr cibulek by měl probíhat brzy na jaře
2019 a cibulky by měly být z jedné lokality, ale každá z jiného trsu.
Správní orgán v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu u v ě d o m u j e o zahájení
správního řízení všechny jemu známé účastníky řízení. Spolky a jiné instituce, které
požadují být v souladu s ust. § 70 ZOPK předem informovány o zahajovaných
správních řízeních, jsou informovány prostřednictvím úřední desky i způsobem, který
umožňuje dálkový přístup k informacím. Subjekty, které oznámí svou účast na řízení
do 8 dnů od zveřejnění informace na úřední desce a způsobem, který umožňuje
dálkový přístup, budou mít dle zákona postavení účastníka řízení. Účastníkem
správního řízení mohou být i další fyzické a právnické osoby, které o sobě tvrdí, že
jsou předmětem řízení dotčeny, a to až do doby, než se prokáže opak (ust. § 28
správního řádu).
Vzhledem k tomu, že má správní orgán všechny podklady pro vydání rozhodnutí v
předmětné věci, je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána účastníkům tohoto
správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle
§ 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, v případě účasti v řízení na základě ust. § 70 ZOPK do 5
pracovních dnů od skončení lhůty v něm uvedené.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí nejlépe po předchozí
telefonické domluvě (tel. 377195 342) v kanceláři Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odboru životního prostředí, Škroupova 18, 3. patro, č. dveří 327.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
pokud správní orgán usnesením neprohlásil, dokdy můžete své návrhy činit (§ 36
odst. 1 správního řádu)
vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům (§ 36 odst. 3 správního řádu)
nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení
kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu)
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky
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