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Návrh opatření obecné povahy – žádost o zveřejnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), se rozhodl využít
možnosti dané mu ustanovením § 56 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny a povolit výjimku ze zákazů
u zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) blíže neurčenému okruhu osob opatřením
obecné povahy (v návaznosti na předchozí opatření obecné povahy ze dne 16. prosince 2011, č. j.
JMK 111674/2011, platné do 5. ledna 2018). V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu krajský
úřad zveřejňuje návrh tohoto opatření vyvěšením na své úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Současně krajský úřad rozesílá tento návrh všem obcím, jejichž správních obvodů se navrhované opatření
týká (vzhledem k územnímu vymezení navrhovaného opatření jde o všechny obce na území
Jihomoravského kraje kromě těch, na jejichž území nevykonává krajský úřad státní správu v ochraně přírody
a krajiny) a žádá tyto obce, aby v souladu s citovaným ustanovením správního řádu návrh rovněž zveřejnily
na úředních deskách svých úřadů, a to po dobu nejméně 15 dnů.

otisk razítka

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jan Bláha

Příloha:
Návrh opatření obecné povahy ze dne 3. listopadu 2017, č. j. JMK 158698/2017

Rozdělovník:
Do datové schránky obcím na území Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Malá Vrbka (okres Hodonín),
Nová Lhota (okres Hodonín), Ostrov u Macochy (okres Blansko), Radějov (okres Hodonín), Rudice (okres
Blansko) a Suchov (okres Hodonín)
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