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Yeřejná vyhtáška

Krajský úřad Středočeskóho krajc, odbor životního prostřcdí a zemědčlsíví, se sídlem

Zborovská 1l, l50 21 Praha (dálejen,"krajský úřad")jako orgán ochrany přírody

věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a ust, § 67 cldst. l písrn. g) zákona

č.129l20aa Sb.. o krajíclr {krajské zŤízení). ve znění pozdějších předpisů, a dáie die

ust. § 75 odst. l písm. d) a ust. § 77a odst, 5 písrn, t) zákona č. 11411992 Sb., o

ochranč přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 11411992

Sb."),dleust.§5bodst,4zák<>nač. l14ll992Sb.,vsou]adusust.§2_§aust.§172
odst. 1 zákona č. 50012004 §b., správni řád, ve znční pozdějších předpisů (dále icn

,,správní iá{j" ), tírnto zveřejiruje

Návrh opatření olrecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro

usmrcování kormorána velkéha (Phalacrocor*y carbo sínensis) při prevenci

závažných škod na rybářství a za úče|em ochrany fiinÝch) vtrlně žijících

živočichů na území Středočeského kraje mimo území C]hráněné krajinné oblasti

(CHKO) Kokořínsko-§{áchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, Česky Ráj, Brdy,

Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních

přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dáte jen

,,správní území kraj ského úřaduoo).

Krajský,ťlřad tímto opatřenlm obecnó povalry, v sottlaclu ust, § 5b odst. 4 zákona č.

l14l1992 Sb.. stanoví odchylný postup prc usmrcování kcrnrrorána velkého na území

krajského úřadu Středočeského kraje ve sprár,ě krajského úřadu. Důvodern pro

povolení odchylného postupu je v souladu s ust. § 5b odst. 1zákana č. 11411992 Sb.,

píevence závažných škod na rizbářství a účel ochrany fiiných) volně ž1.1ícich
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§ ohledern na yýše uvedené v.v z ý v á krajský úřacl dotčené osolry, ab.v k náyrhu

opatření l-e thůtě 30 rtnri ode dne zveřejnění podávaly u krajského úřadu

pisemné oclůvodněné připomínk1, netro námitk_v, a vlastníky nemovitostí, jejichŽ

práva, povinnosti nelro zájmy související s výkonern vlastnického práva mohou

být opatřením opebné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření

otlecné povalry odůvodněné námitky v zákonnó lhůtě do 30 dnů ode dne jeho

zveřejnění.

Poclle ust. ,§ 172 správnílro řádu nrohou opatŤerrím dotčcné osoby a dotčení vlastnici

nemovitostí podávat připominky ncbo nárritky k jcho návrhu, respektive v přípaclč

vlastníků netrrovitostí píserlné odůvodněné námitky" Vlastníkťrnl k lolnlt správní řácl

určtrje lhůtu 30 dnů, Vzhledenr k tomu, že dotčeným osobám, na rozdíl od dotčenýclr

r,lasniků nemovitostí. nestanoví llrůtu k podání připominek nebo námitek, určil tuttt

lhůtu správni orgán, a to v totožnó délce 3CI dnťr ode dne zveřejnění,

V soulaďu s ust. § 25 splár.ního řirdu je tato vyhláška unrístěna na irředrrí desce

krajského riřadu a pro dállior,ý přístup na elektronické úr'ední desce, kterou lze na|ézt

na adrese ]]:.].l,:.,_l:j,]:,1,_:.j,]] ,,!:_.,..],_:..,...;,_... a dáie na ťrřednich cieskách obci. jejichž správní

obvod je řízením dotčen. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení

na úředni desce. K pozclěji uplatněným námitkám nebo připomínkárn se nepřihlíží a

zrrrcškání úkonu nclze prontinottt.

oprávnénáúřední osoba
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Příloha;

Návrh opatř,ení obecrié pova|ry, kterýrrr se stanoví odchylný postup pro usmrcování
komorána velkélro (Pha{acrocorax carbo sinensis} při prevenci závažtých škod
na rybářství a z"a účelcnr ochrany |iiných) r,r:lnč žilicich živočiclrťr na
území §třcdočeskóho klaj e.
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