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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ozNÁMENí o woÁttí operŘeruí ogsct{É povAHy
Krajslcý úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělstvÍ, se sídlem
pivóvarské náměstí 1245,5o0 03 Hradec Králové (dále jen krajshý úřad) jako orgán ochrany

přírody věcně a místně příslušnýpodle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona
é.129t2ooo Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisŮ, a dále dle ust. § 75
odst. 1 písm, d) a ust. § 77a odst. 5 písm. f) zákona é. 11411992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle ust. § 5b odst. 4 zákona,
v souiadu s § 25 a § í73 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen správní řád), tímto zveřejňuje

opatření obecné povahy, kteným se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého |Phatacrocorax carbo sínensís)při prevenci závažných Škod
na

rybářství

a za účelemochrany fiiných) volně žijícíchživočichŮ na
(CHKO)

územíKrálovéhradeckého kraje mimo územíChráněné krajinné oblasti
Broumovsko, GHKO orlické hóry, CHKO Český riái a Krkonošského národního parku
(KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo územínárodních přírodníchrezeruací
(NpR) a národních přírodních památek (NPP) a všech iejich ochranných pásem (dále
jen územíKHK ve správě krajského úřadu).
Krajslcý úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu s ustanovením § 5b odst. 4 zákona
stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na územíKHK ve správě
krajského úřadu. Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s § 5b odst. Í
zákona prevence závažných škod na rybářství a účelochrany (iných) volně žijících
živočichů.
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Vstřícný, rychlý a profesionální ťtřad
- spokojený občan.

Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, ve znění
pozdějšíchpředpisů zveřejněn vyvěšenímna úředních deskách krajského úřadu a obcí v
dotčenémúzemídne 17.02,2022 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek nyní
krajslqý úřad zveřejňuje jeho uýsledné znění. Opatření obecné povahy nabývá úěinnosti
patnáctým dnem po dnivyvěšeníveřejnévyhlášky a podle § 173 odst. 2 správního řádu proti
němu nelze podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § 25 správního řádu je tato vyh|áška umístěna na úřednídesce
krajského úřadu a pro dálkouý přístup na elektronické úřednídesce (www,krkralovehradecky.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 vyvěšenítoto
oznámení považuje za doručené,bylo-1i v této lhůtě zveřejněno téžzpůsobem umožňujícím
dálkový přístup. Dnem vyvěšeníje den vy věšení na úřednídesce správního orgánu, ktený
písemnost doruěuje. Soulad opatřeníobecné povahy s právními předpisy lze dle § 174 odst.
2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.Usnesení o zahájení přezkumného řízení
lze vydat do 't roku od úěinnosti opatřeníobecné povahy.

z p, Mgr. Kateřina Pospíšilová

odborný referent na úseku
ochrany přírody a krajiny

Příloha:
opatření obecné povahy, kteným se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána
velkého (Phalacrocorax carbo slnensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za
účelemochrany (iných) volně žijícíchživočichůna územíKHK ve správě krajského úřadu
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