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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků (dále jen,,MŽP"), jako příslušný orgán státní správy ochrany
přírody podle § 5b odst. 4 zákona é. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,zákon"), vsouladu s § 25 a § 173 odst. 1zákona Č,

5oot2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,správní řád"), tímto
zveřejňuje

opravu opatření obecné povahy, kteným se stanoví odchylný postup pro
usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo srnensis) při prevenci
závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichŮ
na území Pardubického kraje.

Vnávaznosti na novelizaci vyhlášky č.395/1992 Sb., kterou byl s účinností od'l,4.
2013 vyíazen kormorán velký ze sěznamu zvláště chráněných živočichŮ, přistoupilo MŽP
k přípravě opatření obecné povahy, kte1ým se v souladu s § 5b odst. 4 zákona stanoví
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Pardubického kraje,
Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s § 5b odst. 1 zákona prevence
závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichŮ.

opatření obecné povahy bylo vsouladu s § 173 odst. 1 správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, po jeho projednání dne 21. 12. 2016 rozesláno ke zveřejnění
vyvěšóním na úředních deskách lttŽP a obcí v dotčeném území. Následně však byla
zjištěna zřqmá nesprávnost v textu opatření týkající se vymezení lokalit, na které se
podmínky opstření nevztahují (viz příloha é, 1a související odŮvodnění (resp. vypořádání
námitek), tvtŽp v souladu s § 70 správního řádu provedlo usnesením opravu opatření
obecné povahy a touto veřejnou vyhláškou je rozesláno ke zveřejnění opravené zněnÍ,
opatření obecné povahy v této podobě nabývá účinnosti patnác!ým dnem po dni vyvěŠení
veřejné vyhlášky a podle § 173 odst.2 správního řádu proti němu nelze podat opravný
prostředek.

V souladu s ustanovením § 25 správního řádu je tato vyhIáška umístěna na úřední
desce Ministerstva životního prostředí a pro dálkový přístup na elektronické úřední desce
(www.mzp.cz) a dále na úředních deskách obcí, jejichž správní obvod je řízením dotČen.

V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěŠení toto oznámení
považuje za Óoručené, bylo-|i v této lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Příloha:

Opatření obecné povahy, kteným se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána
velkého (Phalacrocorax carbo stnensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za
účelem ochrany (jiných) volně žtlících živočichů na území Pardubického kraje.

Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti Opatření obecné povahy č.j, 88769/ENV/16

vyvěšeno dne:
1 § "il1- 10i7
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