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Účastníci řízení: 
- Myslivecké sdružení Králova Lhota, IČ: 46461728, Výrava 15, 503 03 Smiříce 
- Honební společenstvo Výrava8, IČ: 7116556, Výrava 39, 503 03 Smiřice 
- Obec Výrava, IČ: 00653331, Výrava 116, 503 03 Smiřice 
- Obec Lejšovka, IČ: 00653314, Lejšovka 52, 503 03 Smiřice 
- Obec České Meziříčí, IČ: 00274810, B. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
- Obec Králova Lhota, IČ: 00275000, Králova Lhota 30, 517 71 České Meziříčí 
- Obec Vysoký Újezd, IČ: 00579220, Vysoký Újezd 2, 517 71 České Meziříčí 
- Obec Jílovice, IČ: 00579238, 517 72 Jílovice 26 
- Obec Libníkovice, IČ: 45978131, Libníkovice 40, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
 
 

   
   3845/ZP/2012-Br-3  09.03.2012 
 

   
ŽP a zemědělství  Ing. Josef Brát / 567 
ochrany přírody a krajiny jbrat@kr-kralovehradecky.cz 
 
Řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu 
živočicha v kategorii ohrožený druh – krkavec velký (Corvus corax) dle ust. § 50 odst. 2 
a 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), ve znění § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění přílohy č. III vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP ČR“) č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ust. zákona (dále jen „vyhláška“), spočívající v žádosti 
o povolení odstřelu krkavce velkého (Corvus corax) na honebních pozemcích 
v mysliveckém obhospodařování Mysliveckého sdružení Králova Lhota, IČ: 46461728, 
sídlem Výrava 15, 503 03 Smiřice (dále jen „žadatel“), oznámení o zahájení řízení 
a oznámení ve smyslu ust. § 70 odst. 2 zákona  

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, jako věcně i místně 
příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ust. § 75 a 77a odst. 5 písm. h) zákona, obdržel 
dne 20.02.2012 žádost žadatele - o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona  z ochranných 
podmínek (stanovených § 50 odst. 2 zákona) zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii 
ohrožený druh dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění § 14 a přílohy č. III vyhlášky – 
krkavce velkého (Corvus corax), spočívající v žádosti o povolení odstřelu krkavce velkého 
na honebních pozemcích v mysliveckém obhospodařování žadatele v katastrálním území 
(dále jen „k.ú.“) Jílovice u Českého Meziříčí, Králova Lhota u Českého Meziříčí, Lejšovka, 
Libníkovice, Libřice, Skršice, Výrava a Vysoký Újezd nad Dědinou. Tímto dnem bylo 
krajským úřadem zahájeno řízení v předmětné věci, v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. řád“).  
 
Žadatel odůvodňuje svoji žádost enormním výskytem jedinců krkavce velkého v honitbě 
Honebního společenstva Výrava v počtu cca 40 ks, s negativním dopadem na populaci drobné 
srstnaté a pernaté zvěře, včetně druhů zvláště chráněných dle § 48 odst. 2 zákona, ve znění 
§ 14 a přílohy č. III vyhlášky, jako např. koroptev polní (Perdix perdix), křepelka polní 
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(Coturnix coturnix), případně jiných zvláště chráněných druhů ptáků, např. skřivana polního 
(Alauda arvensis) nebo čejky chocholaté (Vanellus vanellus), ale také druhů donedávna 
běžných, např. zajíce polního. 
 
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění přílohy č. III vyhlášky, jsou zvláště chráněné 
druhy živočichů chráněny ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná 
přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. § 50 odst. 1 zákona). Je zakázáno škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat 
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat 
či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla, což vyplývá z ust. § 50 odst. 2 
zákona. Dle ust. § 56 odst. 1 zákona je možné udělit výjimku ze základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a nerostů pouze v případě výrazné 
převahy jiného veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody.  
 
Krajský úřad upozorňuje účastníky řízení, že ve smyslu ustanovení § 33 spr. řádu se mohou 
dát zastupovat zmocněncem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou 
plnou mocí, nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník 
pouze jednoho zmocněnce. Právnická osoba jedná dle ust. § 30 spr. řádu v řízení 
prostřednictvím osoby, která je k tomu oprávněna před soudem podle § 21 občanského 
soudního řádu. V téže věci může za právnickou osobu jednat pouze jedna osoba. Za územně 
samosprávné jednotky, tedy obce a kraje, činí úkony v řízení osoba, která je oprávněna 
zastupovat územně samosprávný celek navenek podle zvláštního zákona, případně 
zaměstnanec či člen zastupitelstva, kterého tato osoba pověří. Účastníci řízení mají právo 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, správní 
orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 spr. 
řádu). Účastníci řízení mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, 
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li spr. řád jinak (§ 36 odst. 2 spr. 
řádu). Účastníkům řízení musí být, v souladu s ust. § 36 odst. 3 spr. řádu, před vydáním 
rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak mohou písemně 
nebo ústně do protokolu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, pracovišti Pivovarské 
nám. 1245, Hradec Králové 3, a to zejména v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
hodin, po telefonické domluvě i v ostatní dny, v kanceláři č. N1.414 - 1. nadzemní podlaží.  
 
Podle § 38 odst. 1 spr. řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, 
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je 
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho 
části (§ 38 odst. 4 spr. řádu). Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala 
krajskému úřadu žádost v případech a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, 
že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, 
pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu 
ochrany přírody. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího 
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu 
a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 

Ing. Miloš Čejka 
vedoucí oddělení 

ochrany přírody a krajiny  
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