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Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán 
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) oznamuje účastníkům řízení podle § 47 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), spolkům v souladu s 
§ 70 zákona a obcím dle § 71 zákona, že na žádost společnosti 
KLUK Dušníky s.r.o., č.p. 127, 413 01 Dušníky, IČ:47284161 
bylo zahájeno řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona k zásahům do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů pro druhy sýček obecný (Athene 
noctua) a sova pálená (Tyto alba), chráněné dle § 50 zákona v kategorii silně ohrožené.  

Výjimka je požadována pro účel Aplikace rodenticidu Stutox II do nor v dávce max. 2 kg/ha 
na pozemky v katastrálním území Dušníky, Nové Dvory u Doksan, Budyně nad Ohří, 
Nížebohy, Chvalín. Soupis půdních bloků, na kterých má být přípravek aplikován, je uveden 
v žádosti, která je přílohou tohoto oznámení.  

Zároveň krajský úřad oznamuje podle § 36 odst. 3 správního řádu, že v tomto řízení byly 
shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a účastníci řízení mají možnost se k nim 
vyjádřit. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí. Dále mají právo nahlížet do spisu, a to na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, budova C, Stroupežnického 
1326/16 Ústí nad Labem, kancelář č. 310, nejlépe po předchozí domluvě. Předpokládaný 
termín vydání rozhodnutí je po uplynutí osmi dnů od doručení tohoto oznámení všem 
obeslaným. Spolky mohou být účastníky správního řízení dle § 70 odst. 3 zákona, pokud 
svou účast písemně oznámí v zákonem stanovené lhůtě. 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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Rozdělovník 
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu 
KLUK Dušníky s.r.o., č.p. 127, 413 01 Dušníky, IČ:47284161 
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu – dotčené obce 
Dušníky, Nové Dvory, Budyně nad Ohří 
 
Spolkům 
Česká společnost ornitologická (DS)  
Ústecké šrouby z.s., (DS)  
Stop tunelům z.s. (DS) 
Český svaz ochránců přírody (DS) 
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