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1. Oznámení o zahájení správního řízení, seznam podkladů pro rozhodnutí,

2. Koncept výrokové části rozhodnutí,
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4. Vyrozumění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

1. Oznámení o zahájení správního řízení, seznam podkladů pro rozhodnutí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78, odst. 1 a § 78, odst. 3 písm. h/ zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v souladu s 
ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), 
oznamuje zahájení správního řízení ve věci: 

A) povolení výjimky podle § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazů 
stanovených v základních ochranných podmínkách chráněné krajinné oblasti                      

(§ 26, odst. 1, písm. c/ zákona o ochraně přírody),

B) povolení výjimky podle § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazů 
stanovených v základních ochranných podmínkách chráněné krajinné oblasti                      

(§ 26, odst. 3, písm. a/ zákona o ochraně přírody),

C) povolení výjimky podle § 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazů 
stanovených v základních ochranných podmínkách  zvláště chráněných druhů 

živočichů                                                                                                                                        
(§ 50, odst. 2 zákona o ochraně přírody),

D) povolení výjimky podle § 56, odst. 1 a 2, písm. c) zákona o ochraně přírody, ze 
zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách  zvláště chráněných 
druhů živočichů, tvořících předmět ochrany dle práva Evropských společenství                                                                                                                                          

(§ 50, odst. 2 zákona o ochraně přírody),

E) povolení výjimky podle § 56, odst. 1 a 2, písm. c) zákona o ochraně přírody, ze 
zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách zvláště chráněných 

druhů rostlin, tvořících předmět ochrany dle práva Evropských společenství               
(§ 49 zákona o ochraně přírody).

Adresáti dle rozdělovníku
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Řízení bylo zahájeno dne 4. 1. 2018, na základě žádosti podané prostřednictvím protokolu 
(dle § 37, odst. 4 správního řádu) společností AGPOL s.r.o. (Jungmannova 153/12, 779 00 
Olomouc, IČO : 28597044), o povolení výše uvedených výjimek dle zákona o ochraně přírody.
Tato společnost je zástupcem žadatele, jímž je Povodí Moravy s.p. (Dřevařská 932/11, 602 00 –
Brno, IČO: 708 90 013, dále „žadatel“), která v této věci zmocnilo společnost AGPOL s.r.o. 
(jménem společnosti AGPOL s.r.o. se Správou CHKO LP jedná její jednatel, Ing. Ondřej Vaculín, 
Ph.D. - dále „zástupce žadatele“). Předmětem žádosti je zájem žadatele na realizaci záměru „Jez 
na Moravě, Řimice – oprava jezu, sanace průsaků“ (dle projektové dokumentace /DSP/
vypracované společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 – Olomouc, termínované na 
listopad 2017, jež byla součástí žádosti). Obsahem DSP je kompletní rekonstrukce uvedeného 
jezu, a to z důvodu jeho havarijního stavu, jehož dokladem je např. odplavování kamenné dlažby 
z přepadové plochy, poměrně silné průsaky tělesem jezu apod. – blíže viz projektová 
dokumentace).

Součástí podání byla i žádost o vydání dvou závazných stanovisek dle § 44, odst. 1 zákona 
o ochraně přírody (k vydání povolení k nakládání s vodami a k vydání souhlasu vodoprávního 
úřadu s ohlášením udržovacích prací ve smyslu § 15a, odst. 3 a 4 vodního zákona). Tyto součásti 
žádosti administruje Správa CHKO LP samostatně (administrovány budou formou závazného 
stanoviska dle § 149, odst. 1 správního řádu).

V žádosti se m.j. uvádí:

„…žadatel má v plánu realizovat opravu jezu Řimice na řece Moravě. Jedná se o pevný jez, 
který v současné době vykazuje značné známky havarijního stavu (poměrně silné průsaky 
vody, odplavování kamenné dlažby z přepadové plochy jezu atd.). Podrobnosti viz PD - příloha 
..

V návaznosti na výše specifikovaný záměr žádáme o níže uvedené, pro období let 2018 –
2020, s tím, že stavba je k realizaci plánována v období dubna až července (následujícího) 
kalendářního roku (16 měsíců), s tím, že:
a) stavba bude prováděna při využití ochranných jímek kolem celé stavby,
b) stávající dělení vod mezi Malou Vodou a Moravou zůstane zachováno,
c) průtok do Moravy bude převáděn přes obtokové rameno, předivná hrana z larsenů bude za 

tímto účelem po dobu rekonstrukce snížena (v délce 2,8 m bude snížena o 97 cm),
d) pro realizaci snížení přelivné hrany bude nad skluzem provedena dočasná hrázka, 

následně bude odstraněna. Pro možné doladění dělení vod bude provizorní otvor doplněn 
o drážky pro možné vložen provizorního hrazení. Dále se předpokládá dotvarování dna nad 
skluzem pro správné nasměrování dělení vod po dobu stavby. Balvanitý skluz pod štětovou 
stěnou bude částečně rozebrán, po ukončení prací bude obnoven v původní podobě.

....

Zároveň Vám tímto oznamujeme kácení dřevin – výchovnou probírku břehového porostu 
prováděnou v rámci správy vodního toku (§ 8, odst. 2 zákona o ochraně přírody), v rozsahu .. 1 
ks jasan o průměru 20 cm, 13 m2 keřovitých porostů vrb. Zároveň tento záměr oznamujeme s 
přihlédnutím k ust. § 3, odst. 1, písm. d) a § 3, odst. 2, písm. e) nařízení vlády č. 23/2005 Sb., 
ze dne 15. 12. 2005, kterým byla vymezena ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Ke kácení dojde 
počátkem roku či v časných jarních měsících roku 2018 (před zahájením stavby a před 
zahájením vegetační sezony)….“

Součástí podání žádosti byla mimo projektové dokumentace i plná moc, jímž Povodí Moravy 
s.p. (MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel) zmocnilo firmu AGPOL s.r.o. k zastupování 
k projednání výše uvedené stavby (včetně jednání s orgány státní správy). Tato plná moc není 
datovaná, nicméně je oboustranně podepsaná a tedy platná (jménem AGPOL s.r.o. podepsal Ing. 
Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti).

Části přírody chráněné zákonem o ochraně přírody, dotčené plánovaným záměrem:



- 3 -

a) Zvláště chráněná území (ZCHÚ), včetně jejich ochranných pásem (OP): 
- Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví – I. a II. zóna odstupňované 

ochrany CHKO (srv. § 25 zákona o ochraně přírody a vyhlášku MŽP č. 464/1990 Sb., o 
zřízení CHKO Litovelské Pomoraví).

b) Biotop (místo výskytu) zvláště chráněných druhů (§ 48 zákona o ochraně přírody a příloha 
č. II. a III vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb.) – Správě CHKO LP je v předmětné lokalitě či jejím 
blízkém okolí znám výskyt uvedených druhů zvláště chráněných druhů, kteří budou 
realizací akce dotčeni ve svých základních ochranných podmínkách (či tento výskyt nelze 
vyloučit, a řízení v této věci tedy nelze zastavit postupem dle § 66, odst. 1, písm. g/ 
správního řádu).

c) Ptačí oblast (PO) Litovelské Pomoraví (dle nařízení vlády č. 23/2005 Sb.).
d) Evropsky významná lokalita (EVL) Litovelské Pomoraví (kód CZ0714073) - dle nařízení 

vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do 
evropského seznamu a  podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní 
seznam evropsky významných lokalit. Předměty ochrany EVL (typy přírodních stanovišť a 
druhy organizmů) jsou vyjmenovány v příloze citovaného nařízení vlády.

e) Územní systém ekologické stability (dále “ÚSES“): nadregionální biocentrum. Předmětem 
ochrany ÚSES je vzájemně propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů (§ 3 odst. 1 
písm. a/ zákona o ochraně přírody), vymezený v platných územně plánovacích 
dokumentacích – zde v ZÚR Olomouckého kraje). 

Limity rozhodné pro posouzení záměru podle zákona o ochraně přírody v tomto řízení:

a) zvláště chráněná území (ZCHÚ) - zejména ustanovení §§ 26 a 43 zákona o ochraně 
přírody (základní podmínky ochrany, výjimky ze zákazů u ZCHÚ),

b) zvláště chráněné druhy (ZCHD) – zejména ustanovení §§ 49 a 50 (základní podmínky 
ochrany) a § 56 (výjimky ze zákazů) zákona o ochraně přírody,

c) ptačí oblast (PO), evropsky významná lokalita (EVL) - podmínky pro vydávání výjimek ze 
zákazů a souhlasů v území PO a EVL (§ 45g zákona o ochraně přírody).

Doposud shromážděnými podklady rozhodnutí jsou následující materiály (§ 50 správního řádu):

1. protokol o podání žádosti, evidovaný Správou CHKO LP pod č.j. SR/0013/OM/2018-1 ze dne 
4. 1. 2018, včetně příloh – plná moc pro osobu zastupující žadatele a aktuální verze 
projektové dokumentace záměru,

2. informace o pozemcích dotčených stavbou (plocha staveniště) - Správou CHKO LP získáno 
prostřednictvím http://nahlizenidokn.cuzk.cz),

3. Manipulační řád pro vodní dílo Řimice na řece Moravě v k.m. 268,00 (schválený dne 6. 3. 
1997 Okresním úřadem Olomouc, referátem životního prostředí pod č.j. ŽP 2374/97-Kop),

4. související právní předpisy.

Poučení:

Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení této písemnosti (§ 36 odst. 1 správního řádu – více viz 
vyrozumění níže v bodu 4). Účastníci řízení a jejich zástupci mají zároveň právo nahlížet do spisu 
(§ 38 odst. 1 správního řádu) na Správě CHKO LP, a to v pondělí a ve středu (8.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod.) nebo v jiné pracovní dny po předchozí dohodě s oprávněnou úřední osobou. S právem 
nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán (zde Správa 
CHKO LP) pořídil kopie spisu nebo jeho částí (§ 38 odst. 4 správního řádu).

Nechá-li se někdo z účastníků v řízení zastupovat, prokazuje zástupce své zmocnění 
k zastupování účastníka řízení písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení pouze 
jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu).

Občanská sdružení (nově: spolky), která podala žádost o poskytování informací ve smyslu § 
70 odst. 2 zákona o ochraně přírody, získávají postavení účastníka řízení, pokud oznámí svou 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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účast v řízení písemně do 8 dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem (zde 
Správou CHKO LP) zahájení řízení oznámeno. 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 (podle § 70 odst. 3 
zákona o ochraně přírody). 

Účastníkům řízení, kteří nejsou správnímu orgánu známi, stejně jako těm, kteří nemají 
známé místo pobytu nebo sídlo (viz níže rozdělovník) doručuje Správa CHKO LP tuto písemnost 
veřejnou vyhláškou (srv. § 25 správního řádu). Patnáctým dnem po vyvěšení je písemnost 
považována za doručenou, byla-li veřejná vyhláška zároveň vyvěšena i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (srv. § 25, odst. 1 správního řádu, zde viz http://urednideska.nature.cz/). O 
vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách bude, s ohledem na ust. § 25, odst. 3 
správního řádu, požádán i Obecní úřad Mladeč a Obecní úřad Bílá Lhota.

2. Koncept výrokové části rozhodnutí.

Koncept výroku č. 1 rozhodnutí:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78, odst. 3 písm. h/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v řízení vedeném na základě žádosti 
Povodí Moravy s.p. (Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, dále „držitel 
rozhodnutí“), je toho názoru, že výjimku dle § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody (z důvodu 
převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených 
v základních ochranných podmínkách chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“), konkrétně 
výjimku ze zákazu „vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a 
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody“ v území CHKO Litovelské Pomoraví (§ 26, 
odst. 1, písm. c/ zákona o ochraně přírody), a to pro účely vjezdu max. 15 motorových vozidel 
dodavatele stavebních prací, v rámci realizace záměru „Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, 
sanace průsaků“ (dle DSP vypracované společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 –
Olomouc, datované na listopad 2017, zodp. projektant: Ing. Skácel Miroslav, zakázkové číslo 
2803/040), a to konkrétně pro vjezd a stání těchto motorových vozidel na několika pozemcích 
v CHKO Litovelské Pomoraví ( k.ú. Mladeč, k.ú. Řimice) a to na ploše přístupové komunikace a 
staveniště (vymezení viz výkres C.2 a C.4 v příloze č. 1 a 2), bude možno povolit, za předpokladu 
splnění níže uvedených podmínek.
Koncept výroku č. 2 rozhodnutí:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78, odst. 3 písm. h/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v řízení vedeném na základě žádosti 
Povodí Moravy s.p. (Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, dále „držitel 
rozhodnutí“), je toho názoru, že výjimku dle § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody (z důvodu 
převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených 
v základních ochranných podmínkách chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“), konkrétně 
výjimku ze zákazu měnit vodní režim v území I. a II. zóny odstupňované ochrany CHKO Litovelské 
Pomoraví (§ 26, odst. 3, písm. a/ zákona o ochraně přírody), a to pro účely realizace a) 
zajímkování prostoru stavby a odčerpání zbytkové vody z prostoru jímky, a b) převádění průtoku 
do řeky Moravy pomocí obtokového ramene (při zajištění stávajícího dělení vod mezi Moravu a 
Malou Vodu), z důvodu plánované realizace záměru „Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, 
sanace průsaků“ (dle DSP vypracované společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 –
Olomouc, datované  na listopad 2017, zodp. projektant: Ing. Skácel Miroslav, zakázkové číslo 
2803/040), bude možno povolit, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Koncept výroku č. 3 rozhodnutí:

http://urednideska.nature.cz/
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v řízení vedeném na základě žádosti Povodí 
Moravy s.p. (Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, dále „držitel rozhodnutí“), je toho 
názoru, že výjimku dle § 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy jiného veřejného 
zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených v ust. § 50 zákona o ochraně přírody, 
tj. ze zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů 
živočichů, a to výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, u 
druhů ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), mník jednovousý (Lota lota), jelec jesen
(Leuciscus idus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), užovka obojková (Natrix natrix), velevrub 
malířský (Unio pictorum) a číhalka pospolitá (Atherix ibis), konkrétně výjimku ze zákazu jejich 
rušení a poškozování jejich biotopů či sídel, a zároveň – v případě potřeby realizace záchranných 
transferů – i ze zákazu jedince (všechna vývojová stadia, včetně dospělců) uvedených druhů (s 
výjimkou číhalky pospolité) chytat, držet, sbírat, dopravovat a přemisťovat, a v případě číhalky 
pospolité i výjimku ze zákazu poškozovat a usmrcovat vývojová stadia (larvy, kukly) tohoto druhu 
hmyzu, a to v rámci realizace záměru „Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, sanace průsaků“ (dle 
DSP vypracované společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 – Olomouc, datované
na listopad 2017, zodp. projektant: Ing. Skácel Miroslav, zakázkové číslo 2803/040), bude možno 
povolit, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Koncept výroku č. 4 rozhodnutí:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v řízení vedeném na základě žádosti Povodí 
Moravy s.p. (Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, dále „držitel rozhodnutí“), je toho 
názoru, že výjimku dle § 56, odst. 1 a 2, písm. c) zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy 
jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených v ust. § 50 zákona o 
ochraně přírody, tj. ze zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách zvláště 
chráněných druhů živočichů, a to u druhů bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), 
ledňáček říční (Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis hypoleucos), rak říční (Astacus astacus), 
mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a klínatka rohatá
(Ophiogomphus cecilia), konkrétně výjimku ze zákazu jejich rušení a poškozování jejich biotopů či 
sídel, a zároveň – v případě potřeby realizace záchranných transferů (u druhů: rak říční, mihule 
potoční a vranka obecná) – i ze zákazu jedince (všechna vývojová stadia, včetně dospělců) chytat, 
držet, sbírat, dopravovat a přemisťovat, a v případě klínatky rohaté i výjimku ze zákazu poškozovat 
a usmrcovat vývojová stadia tohoto druhu vážky, a to v rámci realizace záměru „Jez na Moravě, 
Řimice – oprava jezu, sanace průsaků“ (dle DSP vypracované společností AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 153/12, 779 00 – Olomouc, datované na listopad 2017, zodp. projektant: Ing. Skácel 
Miroslav, zakázkové číslo 2803/040), bude možno povolit, za předpokladu splnění níže uvedených 
podmínek.
Koncept výroku č. 5 rozhodnutí:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v řízení vedeném na základě žádosti podané 
společností Povodí Moravy s.p. (Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, dále „držitel 
rozhodnutí“), je toho názoru, že výjimku dle § 56, odst. 1 a 2, písm. c) zákona o ochraně přírody (z 
důvodu převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených 
v ust. § 49 zákona o ochraně přírody, tj. ze zákazů stanovených v základních ochranných 
podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin, a to u druhu sněženka podsněžník (Galanthus 
nivalis), konkrétně výjimku ze zákazu sbírat, vykopávat a jinak rušit ve vývoji (zejména poškozovat 
biotop a přenášet vykopané rostliny v rámci záchranného transferu), a to pro případ nutnosti 
realizovat záchranný transfer rostlin tohoto druhu na plochách přímo dotčených činnostmi, které by 
mohly jedince tohoto druhu poškodit nebo ničit (výkopy, pohyb motorových vozidel, apod.) 
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dince tohoto druhu poškodit nebo ničit (výkopy, pohyb motorových vozidel, apod.) v souvislosti 
s realizací záměru „Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, sanace průsaků“ (dle DSP vypracované 
společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 – Olomouc, datované na listopad 2017, 
zodp. projektant: Ing. Skácel Miroslav, zakázkové číslo 2803/040), bude možno povolit, za 
předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Koncept podmínek platnosti výroku rozhodnutí:

1. Realizace stavebních prací (včetně všech prací se stavbou souvisejících – např. dovoz 
materiálu na stavbu ochranné jímky či odvoz zařízení staveniště) je možná v celkové maximální 
době  trvání 16 měsíců.

2. Držitel rozhodnutí zajistí po celou dobu realizace stavby (od předání staveniště zhotoviteli po 
zpětné převzetí stavby od zhotovitele) dělení vody na vodohospodářském uzlu Řimice mezi 
Malou Vodu a Moravu dle platného vodoprávního povolení (aktuálně dle platného 
„Manipulačního řádu pro VD Řimice na řece Moravě v km 268,00“, schváleného dne 6. 3. 1997 
Okresním úřadem v Olomouci pod č.j. ŽP 2374/97-Kop), s tím, že průtok do řeky Moravy může 
být zajištěn jak stávajícím způsobem (hlavním korytem Moravy), tak i  přes obtokové rameno 
vedoucí pod objektem Templu.

3. Držitel rozhodnutí zajistí, že realizace jímky kolem jezu Řimice, která prostor stavby odstaví od 
přítoku vody, bude zahájena až poté, co bude zrealizován (a zprovozněn) náhradní způsob 
převodu průtoku vody do hlavního toku Moravy (tj. úprava larsenové stěny a navazujícího dna 
obtokového koryta vedoucího pod objektem Templu).

4. Držitel rozhodnutí zajistí, že demontáž (zaslepení) provizorní propusti v larsenové stěně na 
počátku obtokového ramene, jíž bude zajišťován po dobu stavby průtok vody do hlavního toku 
Moravy, proběhne až poté, co bude plně zprovozněn nově vystavěný jez Řimice (jehož 
štěrkovou propustí bude převáděn průtok vody do hlavního koryta Moravy).

5. Držitel rozhodnutí sdělí Správě CHKO LP (písemně na adresu: AOPK ČR, Správa CHKO LP, 
Husova 906, 784 01 - Litovel, popř. e-mailem na adresu: litpom@nature.cz, nebo formou datové 
zprávy - IDS: hwzdyhr) a zároveň i České inspekci životního prostředí (písemně na adresu ČIŽP 
OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 – Olomouc, nebo elektronicky na adresu public@ol.cizp.cz, 
nebo formou datové zprávy – IDS: k93dzrd) v předstihu min. 5 kalendářních dnů: 

a) termín (den, hodina) zahájení stavby (předání staveniště realizační firmě) v konkrétním 
kalendářním roce, a to spolu s identifikací konkrétní fyzické osoby odpovědné za realizaci 
prací v terénu (jméno, příjmení) včetně operativního spojení na tuto osobu (číslo 
mobilního telefonu); bude-li tato osoba v průběhu stavby nahrazena jinou osobou, budou 
tyto údaje o nové odpovědné osobě ve stejném rozsahu a stejným způsobem též 
oznámeny, b) termín (den) zahájení každého ze záchranných transferů (detaily viz níže podm. 9, 15 a 
16), a to spolu s identifikací (jméno, příjmení) a operativním spojením (číslo mobilního 
telefonu) konkrétní fyzické osoby pověřené výkonem tzv. „biologického dozoru“ (viz níže); 
v případě nutnosti opakování záchranného transferu (obtížný přístup a pohyb v substrátu 
dna, přeplavení jímky vodou za povodní, apod.) budou za stejných podmínek oznámeny i 
termíny následných záchranných transferů,

c) termín (den, hodina) zahájení realizace úpravy stupně na obtokovém rameni, s cílem 
zajistit průtok vody do Moravy tímto obtokovým ramenem,

d) den, kdy budou ukončeny práce na realizaci úpravy stupně na obtokovém rameni, s cílem 
zajistit průtok do řeky Moravy - tedy den, od kterého bude průtok do řeky Moravy 
zajišťován tímto obtokovým ramenem),

e) termín (den, hodina) zahájení prací na realizaci jímky kolem rekonstruovaného jezu 
Řimice (zde srv. podm. 3),

f) den ukončení realizace stavby nového jezu (včetně odstranění ochranné jímky) – tedy 
den, od kterého bude průtok do Moravy opět zajišťován štěrkovou propustí v tělese jezu 
Řimice,

mailto:litpom@nature.cz
mailto:public@ol.cizp.cz
mailto:litpom@nature.cz
mailto:public@ol.cizp.cz
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g) termín (den, hodina) zahájení realizace rušení provizorní úpravy stupně na obtokovém 
rameni, s cílem uvést lokalitu do původního stavu (tedy do stavu před realizací provizorní 
úpravy převádějící průtok vody do Moravy tímto obtokovým ramenem).

6. Držitel rozhodnutí minimálně 10 pracovních dnů před zahájením realizace stavebních prací
požádá Správu CHKO LP o vydání tzv. „potvrzení o povolení vjezdu v CHKO“ (v počtu max. 15 
ks), a dále zajistí, že každé motorové vozidlo pohybující se v CHKO v rámci předmětné akce 
bude vybaveno pro případnou kontrolu pracovníky státní správy ochrany přírody tímto 
potvrzením. Po ukončení stavby držitel rozhodnutí vrátí uvedená potvrzení Správě CHKO LP 
(do 30 dnů od ukončení akce).

7. Držitel rozhodnutí zajistí, že materiál použitý na stavbu jímek (kolem jezu Řimice i před 
larsenovou stěnou na obtokovém rameni) bude materiálem neohrožujícím kvalitu vody. Tuto 
skutečnost (nezávadnost materiálu) doloží držitel rozhodnutí Správě CHKO LP protokolem o 
rozboru tohoto materiálu, který provede akreditovaná laboratoř (akreditovaná dle mezinárodní 
normy ISO/IEC 17025:2005). Protokol o rozboru bude předán Správě CHKO LP min. 5 dnů 
před zahájením realizace hrázky v toku Střední Moravy. V případě, že bude pro hrázku (jímku) 
ve vodním toku použito čistého, neznečištěného lomového kameniva (bez příměsí) přímo 
dovezeného z lomu, lze citovaný protokol o rozboru nahradit „Prohlášením o shodě“ a 
„Dodacími listy“ (totéž se týká kameniva použitého na vlastní stavbu – úpravy podjezí). Protokol 
o rozboru, případně Prohlášení o shodě s uvedením lomu, ze kterého bude kamenivo 
odebíráno, bude předáno Správě CHKO LP min. 5 dnů před zahájením navážení materiálu do 
toku. Dodací listy budou předány Správě CHKO LP do 2 dnů od jejich získání (postačuje scan 
těchto dokumentů zaslaný na adresu litpom@nature.cz). Použitý materiál, který nebude 
součástí konečné stavby, bude po ukončení stavby z prostoru staveniště odstraněn. V případě, 
že bude na jímku použit autochtonní materiál z koryta vodního toku (v případě hrázky před 
existující larsenovou stěnou na obtokovém rameni) nebo nová larsenová stěna (v případě jímky 
kolem jezu Řimice), není třeba dokládat žádné dokumenty.

8. Držitel rozhodnutí na celou dobu trvání realizace akce ustanoví odborný, tzv. „biologický dozor“ 
akce (konkrétní fyzická osoba), splňující kvalifikační předpoklady. Těmito předpoklady se pro 
účely tohoto řízení rozumí vysokoškolské vzdělání biologického směru (tzn. úspěšně ukončené 
studium oboru zahrnujícího v sobě studium zoologie, ichtyologie, hydrobiologie, ekologie nebo 
obdobných oborů), a zároveň schopnost determinace a zajištění záchranného transferu ryb, 
raků a velkých druhů mlžů (velevrub malířský, škeble říční), vyskytujících se v dotčeném úseku 
vodního toku. Vysokoškolské vzdělání osoby biologického dozoru musí zároveň obsahovat 
studium botaniky a tato osoba musí být schopna determinace a záchranného transferu 
sněženky podsněžníku, a to kvetoucích, ale i nekvetoucích jedinců (případně je možno 
ustanovit dvě osoby biologického dozoru, s různou specializací – zoologie a botanika).

9. Držitel rozhodnutí zajistí, že před zahájením stavebních prací na opravě jezu bude proveden 
úplný záchranný transfer živočichů (obratlovců a raka říčního, velevruba malířského a škeble 
říční) z prostoru jímky, tento záchranný transfer bude dle potřeby opakován (v případě, kdy by 
došlo k přeplavení jímky za vyšších vodních stavů). Záchranný transfer bude proveden i ve 
všech ostatních případech, kdy v důsledku staveních prací dojde k ohrožení uvedených 
živočichů zraněním nebo usmrcením, např. jde o tyto situace:

- výstavba hrázky před larsenovou stěnou na obtokovém rameni (riziko zasypání mlžů, 
raků nebo v úkrytech se držících druhů ryb – např. mníka, odlov musí být proveden 
bezprostředně před realizací hrázky, a to z důvodu vyloučení rizika kolonizace prostoru 
ostatními živočichy v době mezi odlovem a realizací hrázky),

- zamezení průtoku vody do odstaveného ramene po dobu realizace provizorního otvoru 
v larsenové stěny (riziko úhynu živočichů níže po toku obtokového ramene z důvodu 
zamezení průtoku vody tímto ramenem),

- modelace dna v nadjezí upravené larsenové stěny na obtokovém rameni, úprava 
balvanité rampy pod touto stěnou (riziko zranění a úhynu živočichů v důsledku jejich 
mechanického poškození, odlov musí být proveden bezprostředně před realizací, a to 

mailto:litpom@nature.cz
mailto:litpom@nature.cz
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z důvodu vyloučení rizika kolonizace prostoru ostatními živočichy v době mezi odlovem 
a realizací prací).

Podrobnosti realizace záchranných transferů živočichů - viz podm. 15 níže. 

10. Držitel rozhodnutí zajistí, že odčerpávání vody z prostoru jímky bude prováděno způsobem, 
který zabrání poškození zde žijících zvláště chráněných živočichů a i ostatních druhů 
obratlovců, např. při využití dostatečně velkého sacího koše, bránícího poškození těchto 
živočichů při nasání do čerpadla (nebo v důsledku přisání na stěnu /příliš malého/ sacího koše). 

11. Voda odčerpávaná z prostoru jímky/jímek (bude-li čistá, neznečištěná látkami používanými 
při stavbě nebo produkovanými stavebními aktivitami – např. pohonné hmoty, cementové 
mléko, nátěrové hmoty) bude moci být vypouštěna do toku Moravy (či Malé Vody nebo obtoko-
vého ramene). Bude-li tato voda znečištěna, není možno ji odčerpávat do okolních biotopů 
(vodních ani suchozemských). Znečištěná voda bude zlikvidována v souladu s platnými 
právními předpisy (tj. zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ochraně přírody).

12. Držitel rozhodnutí zajistí, že v důsledku prací realizovaných při předmětné stavbě (a v rámci 
souvisejících mimořádných manipulacích s vodou) nedojde k úniku nebezpečných a toxických 
látek do přírodního prostředí předmětné lokality (např. cementové mléko, barviva, pohonné 
hmoty apod.). 

13. Držitel rozhodnutí zajistí, že výkopy prováděné v rámci stavby budou před ukončením 
pracovní směny zabezpečeny způsobem zabraňujícím pádům živočichů (obratlovců) do 
prostoru výkopu (zakrytím nebo ohrazením oplocením z pevného materiálu /jež vyloučí možnost 
průlezu živočichů např. otvory v pletivu). 

14. Držitel rozhodnutí zajistí, že v dubnu kalendářního roku, ve kterém bude zahájena stavba, 
dojde ke kontrole plochy staveniště (viz výkres C4 v příloze 2) s cílem vymezit plochy výskytu 
zvláště chráněné sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Lokality výskytu tohoto druhu 
budou v terénu po celou dobu realizace stavby jasně vyznačeny (např. opáskováním - vyjma 
lokalit, kde bude proveden záchranný transfer – viz podm. 16) a zároveň i zakresleny do 
podrobné situace stavby (tento zákres bude nejpozději do 1. 5. doručen na Správu CHKO LP –
kontakty viz podm. 5). V těchto lokalitách výskytu bude možná realizace:

a) pojezdu či stání motorových vozidel, pohybu osob nebo krátkodobých ukládek stavebních 
materiálů až po 30. 5. běžného kalendářního roku (a to nejpozději do zahájení vegetační 
sezony tohoto druhu v následujícím kalendářním roce),

b) výkopových prací až poté, co budou sněženky transferovány (podmínky realizace 
záchranného transferu sněženek – viz níže podm. 16),

c) ukládky materiálů dlouhodobější, trvající min. do počátku následujícího kalendářního roku, 
až poté, co budou sněženky transferovány (podmínky realizace záchranného transferu 
sněženek – viz níže podm. 16).

Kontrolu výskytu uvedeného druhu provede osoba biologického dozoru (viz podm. 8). V případě, 
že stavba nebude do měsíce dubna zahájena, a osoba biologického dozoru tak nebude známa, 
provede kontrolu výskytu tohoto druhu v tomto měsíci jiná osoba pověřená držitelem rozhodnutí. 
Tato osoba bude mít úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání biologického směru (tzn. 
ukončené studium oboru zahrnujícího v sobě studium botaniky) a zároveň bude schopná 
determinace (a zajištění záchranného transferu) nejen kvetoucích, ale i nekvetoucích jedinců 
sněženky podsněžníku. Pro oznámení identifikace této jiné pověřené osoby Správě CHKO LP i 
ČIŽP OI Olomouc platí ustanovení uvedené výše v podm. 5a.

15. Při realizaci záchranného transferu živočichů dodrží držitel rozhodnutí následující:

- termín (den, hodina) a místo zahájení transferu bude sděleno předem Správě CHKO 
LP a ČIŽP OI Olomouc (kontakty a termíny oznámení viz podm. 5),
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- s transferovanými jedinci bude nakládáno šetrně – to znamená, že manipulace s nimi 
bude probíhat způsobem, který neohrozí přežívání transferovaných jedinců po dobu 
odchytu, transferu a v lokalitě vypuštění, 

- náhradní lokalitou pro vysazení živočichů je tok Moravy nebo Malé Vody v okolí jezu 
Řimice (vždy půjde o lokalitu odpovídající biotopickým nárokům transferovaných 
jedinců, v případě užovky obojkové půjde o břehy těchto vodních toků),

- o provedeném transferu bude biologickým dozorem zpracována podrobná zpráva, 
která bude doručena Správě CHKO LP v termínu do 30 dnů od ukončení celé akce.
Obsahem závěrečné zprávy bude zejména:

a) termín realizace akce, 
b) termín a podrobná metodika realizace záchranných opatření (včetně způsobu 

odchytu a způsobu a délky trvání přechovávání transferovaných živočichů
v zajetí po dobu transferu),

c) výsledky realizovaného záchranného opatření (včetně fotodokumentace) –
zde bude uveden počet jedinců jednotlivých druhů, kteří byli transferováni (s 
odlišením minimálně těchto věkových kategorií: a/ tohoroční a b/ starší 
jedinci) s uvedením lokality jejich vypuštění (zákres v mapě odpovídajícího 
měřítka – tzn. v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším).

16. Při realizaci záchranného transferu sněženky dodrží držitel rozhodnutí následující:

- transfer bude proveden v období 15. 5. – 15. 6. běžného kalendářního roku, a to 
v době, kdy rostliny budou přirozeně ukončovat svoji vegetaci (budou zasychat),

- termín (den, hodina) a místo zahájení transferu bude sděleno předem Správě CHKO 
LP a ČIŽP OI Olomouc (kontakty a termíny oznámení viz podm. 5),

- transfer provede osoba biologického dozoru, případně (nebude-li osoba biologického 
dozoru v tomto ročním období stanovena) jiná kvalifikovaná osoba pověřená držitelem 
rozhodnutí (blíže viz podm. 14),

- transfer proběhne způsobem vyzvednutí celých rostlin (včetně cibulek), a to tak, aby 
tyto cibulky nebyly poškozeny (mechanicky, ale ani nevhodnými podmínkami v době 
transferu – např. přehřátím),

- transferované rostliny budou vysazeny do biotopicky odpovídajícího prostředí, 

- náhradní lokalitou pro vysazení budou v případě, že to realizace stavby a biotopické 
podmínky umožní, tytéž pozemky, odkud budou rostliny vyzvednuty; pokud toto 
nebude z důvodů výše naznačených možné, budou transferované rostliny vysazeny 
v prostoru břehového porostu ramene Čepovo jezero (k.ú. Řimice, p.č. 784, vlastník: 
Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu: Povodí Moravy s.p.)., 

- o provedeném transferu bude zpracována podrobná zpráva, která bude doručena 
Správě CHKO LP v termínu do 30 dnů od ukončení transferu. Tato závěrečná zpráva 
bude obsahovat zejména následující údaje: a) termín realizace (případných) 
záchranných transferů, b) podrobnou metodiku záchranného transferu, c) výsledky 
záchranného transferu (včetně fotodokumentace) – přehled počtu transferovaných 
rostlin, s orientačním zákresem lokalit jejich vysazení (schematický zákres výsadby 
každé z transferovaných skupin rostlin v konkrétní lokalitě, v měřítku 1:10 000 nebo 
podrobnějším), s lokalizací středů těchto lokalit v souřadnicích GPS.

17. Držitel rozhodnutí v termínu do 31. 12. každého kalendářního roku, v němž budou probíhat 
některé z prací na základě tohoto rozhodnutí, písemně (popř. e-mailem) sdělí Správě CHKO 
LP rozsah naplňování rozhodnutí (tj. stručný přehled realizovaných prací, jež mají vztah 
k předmětu tohoto rozhodnutí).
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Správa CHKO LP hodlá stanovit platnost těchto výroků rozhodnutí pro období od nabytí právní 
moci rozhodnutí do 31. 7. 2020.

Koncept odůvodnění výrokové části rozhodnutí:

Správa CHKO LP považuje plánovanou opravu jezu za realizaci v naléhavém veřejném 
zájmu, jelikož jak dokládá projektová dokumentace, je stav jezového tělesa po provedených 
zkouškách hodnocen jako havarijní. Zároveň jde o vodní dílo, které disponuje platným povolením 
k nakládání s vodami a platným manipulačním řádem, přičemž na jeho existenci je přímo vázáno 
několik dalších vodních děl taktéž provozovaných v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znění (jde o vodní díla nacházející se na toku Malé Vody, 
Moravy, a v systému bočních ramen těchto toků procházejících městem Litovel). 

V konceptu podmínek výrokové části rozhodnutí se Správa CHKO LP snažila minimalizovat 
negativní vlivy stavby na chráněné části přírody, a za zásadní pro realizaci stavby považuje 
zejména a) zachování dělení vod mezi Moravu a Malou Vodu a b) zajištění pečlivého záchranného 
transferu organismů, které by mohly být plánovanou realizací negativně postiženy. Pro zajištění 
pečlivého záchranného transferu je nezbytná již správná volba osoby biologického dozoru, která 
jednak musí být odborně vysoce kvalifikovaná, a pak také v ideálním případě by měla mít 
s obdobnými realizacemi zkušenosti. Realizace záchranného transferu zejména vodních 
organismů v dotčené lokalitě bude vyžadovat značné úsilí i zkušeností s podobnými aktivitami, 
protože lokalita je ve své většině velmi členitá (obtokové rameno pod larsenovou stěnou, podjezí 
jezu Řimice), proto lze opravdu pečlivou volbu tohoto subjektu jen doporučit.

K problematice výskytu sněženky podsněžníku je nutno uvést, že Správa CHKO LP 
nedisponuje v tomto okamžiku zcela jasnými údaji, které by výskyt tohoto druhu v prostoru 
dotčeném stavbou potvrzovaly. Na druhou stranu je nutno dodat, že právě vzhledem k absenci 
těchto bližších údajů o floře uvedené lokality, a zároveň vzhledem k hojnému výskytu uvedeného 
druhu v nedalekém okolí, nelze výskyt druhu v dotčené lokalitě ani vyloučit, a řízení vedené ve věci 
povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody v této věci tak nelze zastavit postupem dle § 
66, odst. 1, písm. g) správního řádu. S ohledem na fenologii sněženky a naléhavost realizace 
záměru Správa CHKO LP neuložila povinnost realizovat biologické hodnocení záměru (srv. § 67 
zákona o ochraně přírody), jehož zpracování by administraci případu odsunulo do minimálně 
pozdně jarního období, ale postupovala výše uvedeným způsobem.

Detailní odůvodnění, včetně správní úvahy, bude součástí meritorního rozhodnutí, zde 
Správa CHKO LP pouze naznačila základní východiska pro posuzování celé věci, která zastává.

3. Žádost o sdělení (příp. závazné stanovisko) vodoprávního úřadu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) příslušná jako orgán státní 
správy ochrany přírody podle § 78, odst. 1 a § 78, odst. 3 písm. h/ zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), vede 
správní řízení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění - dále jen „správní řád“) ve 
věci povolení několika výjimek podle §§ 43 a 56 zákona o ochraně přírody, a to pod č. spisu 
SR/0013/OM/2018 (viz výše body 1 – 2). 

Vzhledem k aktuálnímu znění § 104, odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (dále „vodní 
zákon“) tímto Správa CHKO LP žádá Městský úřad Litovel – odbor životního prostředí 
(vodoprávní orgán) o sdělení, zda považujete předmětné správní řízení Správy CHKO LP za ří-
zení, při němž mohou být dotčeny zájmy chráněné podle zákona o vodách. Pokud by tomu tak 
bylo, žádáme Vás tímto o vydání závazného stanoviska dle § 104, odst. 9 vodního zákona 
k řešenému případu.
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4. Vyrozumění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Oddělení Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“ či „Správa CHKO LP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 a § 78, odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), tímto sděluje účastníkům 
řízení a ostatním osloveným subjektům, že se mohou k předmětu řízení vyjádřit v termínu do 8 
dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty, nedojde-li k doplnění podstatných 
podkladů pro rozhodování, s nimiž by bylo nutno seznámit účastníky řízení (srv. § 36, odst. 3 
správního řádu), bude Správou CHKO LP ve věci rozhodnuto.   

Poučení:
- Poučení o právech účastníků řízení a jejich zástupců i občanských sdružení ve  správním 

řízení je uvedeno v oznámení o zahájení řízení (viz oddíl 1. této písemnosti).

Mgr. Jan Vrbický, v.r.

vedoucí oddělení Správa CHKO LP

Přílohy:

Č. 1: výkres C.2 z projektové dokumentace stavby (celkový situační výkres – včetně vymezení 
přístupové komunikace)
Č. 2: výkres C.4 z projektové dokumentace stavby (katastrální situační výkres – detail
vymezení obvodu staveniště)

Rozdělovník:

A. známí účastníci řízení či jejich zástupci:

doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží:
- AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 – Olomouc (IDS: ydbjhuf - zástupce žadatele, 

jímž je Povodí Moravy s.p., jež je zároveň subjektem příslušným k výkonu práv vlastníka u 
části pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví ČR)

- Obec Bílá Lhota, č.p.  1, 783 91 – p. Chudobín (§ 71 zákona o ochraně přírody, pro k.ú. 
Řimice, IDS: ey6bk4u)

- Obec Mladeč, 783 21 – p. Chudobín (§ 71 zákona o ochraně přírody, pro k. ú. Mladeč, IDS: 
62fauwv)

- ČRS, z.s., ÚS Ostrava, Jahnova 14, 709 00 – Ostrava (IDS: wfqyvcs)

doporučeně do vlastních rukou písemnou formou obdrží:
- ČRS, z.s., MO Litovel, Palackého 1192/29, 784 01 - Litovel (IDS: není)
- p. Jaromír Stratil, Lhota pod Kosířem 67, 783 44 – Drahanovice (spoluvlastník pozemku p.č. 

576/30 v k.ú. Mladeč) 

prostřednictvím úřední desky obdrží (neznámé osoby, nedostatečně identifikovaní 
spoluvlastníci pozemků v k.ú. Mladeč, p.č. 290, 562 a 576/30):

- vlastník mlýna č. 15
- vlastník mlýna č. 20
- vlastník mlýna č. 30 v Rozvadovicích
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- vlastník mlýna č. 92 v Mladči
- Biokrma, národní podnik Praha
- Česká republika (bez určení subjektu s právem hospodaření jménem ČR)

B. ostatní subjekty:

doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží:
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – vodoprávní organ (DOSS), Nám. Přemysla Otakara 778, 784 

01 – Litovel (prostřednictvím DS Města Litovel – IDS: 4rub4s3)
- Tyto, Nenakonice 500, 783 76 – p. Věrovany (§ 70 zákona o ochraně přírody, IDS: ka4iprb)
- Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov (§ 70 zákona o 

ochraně přírody, IDS: 3xfm2f9)

doporučeně do vlastních rukou písemnou formou obdrží:
- - - - - - -

na vědomí písemnou formou obdrží:
- - - - - - -

C. spis.
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