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ŠPAČEK OBECNÝ
VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI PRO UPLATŇOVÁNÍ ODCHYLNÉHO 

POSTUPU

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany 
přírody dle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu 
s ustanovením § 5b odst. 4 zákona a § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro 
usmrcování špačka obecného (dále jen „vyhláška MŽP“)

v y h l a š u j e,
že nastala skutečnost pro uplatňování odchylného postupu, tzn. že na vinicích ve správním obvodu 
Městského úřadu Mikulov, tj. v katastrálních územích obcí Bavory (území ležící mimo CHKO Pálava), 
Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice (území ležící mimo CHKO 
Pálava), Drnholec, Horní Věstonice (území ležící mimo CHKO Pálava), Jevišovka, Novosedly, Nový 
Přerov, Perná (území ležící mimo CHKO Pálava) a Sedlec (území ležící mimo CHKO Pálava) vyskytuje 
nejméně jedno hejno špačka obecného čítající odhadem minimálně 1000 jedinců.

Podkladem pro vyhlášení odchylného postupu je žádost pana Ing. Miroslava Volaříka, se sídlem Rudé 
Armády 40, 691 85 Dolní Dunajovice, IČ 70894744, ze dne doručení 27.07.2015 a skutečnost výskytu 
hejn špačka obecného čítajících minimálně 1000 jedinců, která je orgánu ochrany přírody známa.   
                                                                 
Na základě tohoto sdělení je možno uplatňovat odchylný postupu dle ustanovení vyhlášky MŽP a to za 
podmínek v ní stanovených.                                                              
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