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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/0018/TR/2011-2

VYŘIZUJE RNDr. Ševčík

V TŘEBONI DNE 29.3.2011

Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 a 2 zákona č.
114/1992 sb. a usnesení o určení lhůty k provedení úkonu.
Správa CHKO Třeboňsko jako příslušný orgán ochrany přírody, podle ustanovení §
78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „zákon“) oznamuje podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen správní řád), že dne 25. 3. 2011 bylo na základě žádosti pana Jakuba Mráze,
Nádražní 434, 378 16 Lomnice nad Lužnicí a v souladu s § 44 odst. 1 správního
řádu zahájeno řízení ve věci žádosti o udělení výjimky ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožených orla mořského
(Haliaeetus albicilla) a luňáka hnědého (Milvus migrans). Výjimka je požadována za
účelem kroužkování výše uvedených druhů na hnízdech, a to pěti hnízdech orla
mořského v k. ú. Třeboň, Bošilec, Nítovice, Klec a Stříbřec a jednoho hnízda
luňáka hnědého v k. ú. Lužnice.
Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady pro rozhodnutí na Správě CHKO
Třeboňsko v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod, případně i v jiné dny, a to po
předchozí domluvě.
Správa CHKO Třeboňsko současně vydává toto
USNESENÍ
o určení lhůty k provedení úkonu
Správa CHKO Třeboňsko určuje dalším účastníkům řízení ve věci udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 podle §
39 odst. 1 správního řádu lhůtu pro vyjádření se k této žádosti, a to 10 dní od
doručení tohoto usnesení.
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Správní orgán ustanovil tuto lhůtu z důvodu vyřízení věci bez zbytečných průtahů.
Danou lhůtu vidí jako přiměřenou k uplatnění práv účastníků.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do
patnácti dnů ode dne jeho doručení k ministerstvu životního prostředí, a to
podáním učiněným u této Správy CHKO. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

PODEPSÁNO VLASTNÍ RUKOU

Ing. Josef Hlásek
VEDOUCÍ SPRÁVY

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Jakub Mráz, Nádražní 434, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Město Třeboň, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň
Město Kardašova Řečice, Nám. J. Hrubého 64, K. Řečice 378 21
Obec Lužnice, Lužnice 139, 379 01 Třeboň
Obec Bošilec, Bošilec 24
Obec Klec, 378 16 Klec
Obec Stříbřec, Stříbřec 149, 378 18
Na vědomí:
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