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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo Životního- prostředí, odbor druhové ochrany a imp|ementace mezinárodních
závazkŮ (dále jen 

.,l/r'ŽP.')','ja'ko přís|ušný orgán státní správy óchrany přírody pod|e $ 5b
odst.4 zákonač' 11411992 sb., o ochraně přírody a krajiny,-ve zněnipozoe;šiirr preo'pisů
(dá1e jen ,,zákon'.), V sou|adu s $ 25 a $ 172 odst. 3 zákona č. 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní řád.,), tímto zveřejňuje

opatření obecné povahy, kteým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána ve|kého (Phalacrocorax carbo slnensÍs) při preve nci závažných škod
na rybářstv[, a za účelem ochrany fiiných) votně-- Žl1Ících živočichů na
území Jihočeského kraje',

V návaznosti na termín ukončení p|atnosti předchozího opatření obecné povahy (č. j.
92762lENvl13_4133I630l13 ze dne 23' 12. 2013, p|atnost do 31 . 3. 2019) přistoupiio MŽÉ
k přípravě opatření obecné povahy, kteým se v sou|adu s $ 5b odst. 4 zákona stanoví
odchy|ný postup pro usmrcování kormorána ve|kého na území Jihočeského kraje. Důvodem
pro povo|ení odchy|n.ého postupu je v souladu s $ 5b odst. 1 zákona prevence závaŽných
škod na rybářství a úče! ochrany (jiných) volně ŽýícíchŽivočichů.

Ná-vrh tohoto opatření obecné povahy by| v souladu s s 172 odst. 1 správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 26. 2' 2019 a po vypořádání obdrŽených připomínek a námitek nyní
MŽP zveřqňuje jeho výs|edné znění. opaiiení obecné pou"ňy náoýva účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle s 173 odst. 2 spÉvního řádu proti němu
nelze podat opravný prostředek.

V sou|adu s ustanovením $ 25 správního řádu je tato vyh|áška umístěna na úřední desce
Ministerstva Životního prostředí a pro dá|kový přístup na e|ektronické úřední desce
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(www.mzp.cz) a dá|e na úředních deskách obcí, jejichŽ správní obvod je řízením dotčen'
V sou|adu s $ 25 odst. 2 spráVního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení toto oznámení
povaŽuje za doručené, by|o-|i v této |hůtě zveřejněno téŽ způsobem umoŽňujícím dá|kový
přístup.

lng. Jan Šíma

ředite| odboru druhové ochrany
a imp|ementace mezinárod ních závazkŮ

pod e p sá no elektro n i cky

Pří|oha:

opatření obecné povahy, kteým se stanoví odchy|ný postup pro usmrcování kormorána
ve|kého (Phalacrocorax carbo srnensrs) při prevenci závaŽ.ných škod na rybářství a za
účelem ochrany (iných) volně žl1ících Živočichů na území Jihočeského kraje.
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