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Dermoplastické preparáty ryb - oznámení o zahájení řízení o udělení 
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obdržel dne 3. 12. 2018 žádost žadatelky Mgr. Beaty Matysiokové, PhD, Na Orátě 
426, 783 61 Hlubočky, narozené dne 5. 9. 1979 o povolení výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů v souvislosti se záměrem pořízení dermoplastických 
preparátů živočišných druhů jelec jesen, mník jednovousý, piskoř pruhovaný, střevle 
potoční, vranka obecná a vranka pruhoploutvá za účelem výuky na katedře zoologie 
přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde žadatelka vyučuje zoologii. 
Záměrem je živočichy odlovit a vytvořit z nich preparáty v počtu jednoho kusu od každého 
druhu.  

Předmětem správního řízení je projednání žádosti o povolení výjimky z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů jelec jesen, mník jednovousý, piskoř 
pruhovaný, střevle potoční, vranka obecná a vranka pruhoploutvá.  

Oznámení o zahájení řízení 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně 
a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona oznamuje 
všem známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že dnem 
podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení výjimky podle § 56 zákona 
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.  

Krajský úřad Olomouckého kraje sděluje v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dotčeným 
účastníkům správního řízení, že shromáždil podklady k vydání rozhodnutí o žádosti, 
se kterými je možno se seznámit. Účastníci řízení mají právo ve správním řízení vyjádřit své 
stanovisko, jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (§ 36 odst. 1 a 2 správního 
řádu), což lze učinit písemně nebo ústně do protokolu na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (ústní 
podání do protokolu v budově regionálního centra Olomouc, 7. patro, kanc. č. 721 – zde se 
můžete seznámit s podklady).  

 

 

                 otisk úředního razítka 
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               vedoucí oddělení ochrany přírody 
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