
IČ: 62933591 I ondrej.dockal@nature.cz I T: 725 519 895, 585 153 963

Oddělení

Správa CHKO

Litovelské Pomoraví

Husova ul. 906/5

784 01  Litovel

tel.: 585 344 156

fax: 585 344 158

e-mail: litpom@nature.cz 

olomoucko.ochranaprirody.cz 

NAŠE Č. J.: SR/0013/OM/2018-9                          VYŘIZUJE: Dočkal                                                        DATUM: 6. 3. 2018

Věc: 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“), vydává po provedeném ří-
zení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) toto

ROZHODNUTÍ

Výrok č. I.:

Výjimka

ve smyslu ustanovení § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy jiného veřejného 

zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených v základních ochranných podmín-

kách chráněné krajinné oblasti (CHKO),

konkrétně výjimka ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komu-

nikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v

CHKO Litovelské Pomoraví

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

a to pro účely vjezdu a stání max. 15 motorových vozidel dodavatele stavebních prací, 
v rámci realizace záměru „Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, sanace průsaků“ (dle DSP vypra-
cované 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. Mla-
deč, 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, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí),

pro

Povodí Moravy s.p. 
(Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, účastník řízení dle ust. § 27, odst. 1 správní-

ho řádu; dále „držitel rozhodnutí“),

se povoluje – za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Výrok č. II.:

Výjimka

ve smyslu ustanovení § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy jiného veřejného 

zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených v základních ochranných podmín-

kách chráněné krajinné oblasti (CHKO), 

Adresáti dle rozdělovníku
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konkrétně výjimka ze zákazu změny vodního režimu 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., Jung-
mannova 153/12, 779 00 – Olomouc, datované  na listopad 2017, zodp. projektant: Ing. Skácel 
Miroslav, zakázkové číslo 2803/040), 

pro

Povodí Moravy s.p. 
(Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, účastník řízení dle ust. § 27, odst. 1 správní-

ho řádu; dále „držitel rozhodnutí“),

se povoluje – za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Výrok č. III.:

Výjimka

ve smyslu ustanovení § 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy jiného veřejného 
zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných druhů živočichů (dále „ZCHŽ“, srv. § 50, odst. 2 zákona o ochraně přírody),

u druhů ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), mník jednovousý (Lota lota), jelec je-
sen (Leuciscus idus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), užovka obojková (Natrix natrix), ve-
levrub malířský (Unio pictorum) a číhalka pospolitá (Atherix ibis), konkrétně výjimka ze zákazu 
jejich rušení a poškozování jejich biotopů či sídel, a zároveň – v případě potřeby realizace zá-
chranných 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 výjimka ze zákazu poškozovat a usmrcovat vývojová stadia tohoto druhu hmy-
zu, 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), 

pro

Povodí Moravy s.p. 
(Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, účastník řízení dle ust. § 27, odst. 1 správní-

ho řádu; dále „držitel rozhodnutí“),

se povoluje – za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Výrok č. IV.:

Výjimka

ve smyslu ustanovení § 56, odst. 1 a 2, písm. c) zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy jiné-
ho naléhavého veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazu škodlivého zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (dále „ZCHŽ“, srv. § 50, odst. 2 zákona o 

ochraně přírody),

u druhů bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), ledňáček říční (Alcedo atthis), pi-
sík obecný (Actitis hypoleucos), rak říční (Astacus astacus), mihule potoční (Lampetra planeri), 
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vranka obecná (Cottus gobio) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), konkrétně výjimka 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 výjimka ze zákazu poškozovat a usmrcovat vývojová stadia tohoto dru-
hu 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, dato-
vané na listopad 2017, zodp. projektant: Ing. Skácel Miroslav, zakázkové číslo 2803/040), 

pro

Povodí Moravy s.p. 
(Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, účastník řízení dle ust. § 27, odst. 1 správní-

ho řádu; dále „držitel rozhodnutí“),

se povoluje – za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Výrok č. V.:

Výjimka

ve smyslu ustanovení § 56, odst. 1 a 2 písm. c) zákona o ochraně přírody (z důvodu převahy jiné-
ho naléhavého veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody), ze zákazů stanovených 

v základních ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin (dále „ZCHR“, srv. § 49 
zákona o ochraně přírody),

u druhu sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), konkrétně výjimka ze zákazu sbírat, vykopávat 
a jinak rušit ve vývoji (zejména poškozovat biotop a přenášet vykopané rostliny v rámci záchran-
ného transferu), a to pro případ nutnosti realizovat záchranný transfer rostlin tohoto druhu na plo-
chách přímo dotčených činnostmi, které by mohly jedince tohoto druhu poškodit nebo ničit (výko-
py, 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, za-
kázkové číslo 2803/040), 

pro

Povodí Moravy s.p. 
(Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno, IČO: 708 900 13, účastník řízení dle ust. § 27, odst. 1 správní-

ho řádu; dále „držitel rozhodnutí“),

se povoluje – za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Podmínky platnosti výroků rozhodnutí:

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

1. 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 Ma-
lou 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 úřa-
dem v Olomouci pod č.j. ŽP 2374/97-Kop), s tím, že průtok do řeky Moravy může být zajištěn 
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jak stávajícím způsobem (hlavním korytem Moravy), tak i přes obtokové rameno vedoucí pod 
objektem Templu.

2. 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 pře-
vodu průtoku vody do hlavního toku Moravy (tj. úprava larsenové stěny a navazujícího dna ob-
tokového koryta vedoucího pod objektem Templu).

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

4. 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), dále Českému rybářskému svazu z.s., místní organizaci Litovel (Palac-
kého 1162/29a, 784 01 – Litovel; a to písemně na adresu sídla nebo elektronicky na adresu 
machala@crslitovel.cz) a zároveň i České inspekci životního prostředí (písemně na adresu 
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 – Olomouc, nebo elektronicky na adresu pu-
blic@ol.cizp.cz, nebo formou datové zprávy – IDS: k93dzrd) v předstihu min. 5 kalendářních 
dnů: 

a) termín (den, hodina) zahájení opravy (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 mobilní-
ho 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 te-
lefonu) konkrétní fyzické osoby pověřené výkonem tzv. „biologického dozoru“ (viz níže 
podm. 8); 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 za-
jistit 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 zajišťo-
ván tímto obtokovým ramenem),

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

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

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).

5. Držitel rozhodnutí minimálně 10 pracovních dnů před zahájením realizace stavebních prací po-
žádá 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 potvrze-
ním. Po ukončení stavby držitel rozhodnutí vrátí uvedená potvrzení Správě CHKO LP (do 30 
dnů od ukončení akce).

6. Držitel rozhodnutí zajistí, že materiál použitý na stavbu jímek (kolem jezu Řimice i před larseno-
vou stěnou na obtokovém rameni) bude materiálem neohrožujícím kvalitu vody. Tuto skuteč-
nost (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 zahá-

mailto:litpom@nature.cz
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- 5 -

jením 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 zasla-
ný 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 au-
tochtonní 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.

7. 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, ra-
ků a velkých druhů mlžů (velevrub malířský, škeble říční), vyskytujících se v dotčeném úseku 
vodního toku. Vysokoškolské vzdělání osoby biologického dozoru musí zároveň obsahovat stu-
dium 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).

8. 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 živo-
čichů zraněním nebo usmrcením, např. jde o tyto situace:

a. 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),

b. 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),

c. modelace dna v nadjezí upravené larsenové stěny na obtokovém rameni, úprava bal-
vanité rampy pod touto stěnou (riziko zranění a úhynu živočichů v důsledku jejich me-
chanického poškození, odlov musí být proveden bezprostředně před realizací, a to 
z důvodu vyloučení rizika kolonizace prostoru ostatními živočichy v době mezi odlovem 
a realizací prací).

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

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

10. Voda odčerpávaná z prostoru jímky/jímek (bude-li čistá, neznečištěná látkami používanými 
při stavbě nebo produkovanými stavebními aktivitami – např. pohonné hmoty, cementové mlé-
ko, nátěrové hmoty) bude moci být vypouštěna do toku Moravy (či Malé Vody nebo obtokového 
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 předpi-
sy (tj. zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ochraně přírody).

mailto:litpom@nature.cz
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11. 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.). 

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

13. Držitel rozhodnutí zajistí, že v dubnu kalendářního roku, ve kterém bude zahájena stavba, do-
jde 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 bu-
dou v terénu po celou dobu realizace stavby jasně vyznačeny (např. opáskováním - vyjma loka-
lit, 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 záchran-
ného 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. ukonče-
né studium oboru zahrnujícího v sobě studium botaniky) a zároveň bude schopná determinace (a 
zajištění záchranného transferu) nejen kvetoucích, ale i nekvetoucích jedinců sněženky podsněž-
níku. Pro oznámení identifikace této jiné pověřené osoby Správě CHKO LP i ČIŽP OI Olomouc 
platí ustanovení uvedené výše v podm. 5a.

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

- termín (den, hodina) a místo zahájení transferu bude sděleno předem Správě CHKO 
LP, Českému rybářskému svazu z.s., MO Litovel (jehož jednatel bude k realizaci odlo-
vů přizván) a ČIŽP OI Olomouc (kontakty a termíny oznámení viz podm. 5), 

- 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 jedin-
ců, v případě užovky obojkové půjde o břehy těchto vodních toků), 

- o provedeném transferu bude biologickým dozorem zpracována podrobná zpráva, kte-
rá bude doručena Správě CHKO LP a  Českému rybářskému svazu, z.s., MO Litovel 
v termínu do 30 dnů od ukončení celé akce. Obsahem závěrečné zprávy bude zejmé-
na:

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),
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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 jedin-
ci) s uvedením lokality jejich vypuštění (zákres v mapě odpovídajícího měřít-
ka – tzn. v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším).

15. 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 ty-
to 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 nebu-
de 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) záchran-
ných transferů, b) podrobnou metodiku záchranného transferu, c) výsledky záchranné-
ho 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 podrob-
nějším), s lokalizací středů těchto lokalit v souřadnicích GPS.

16. Plochy, které budou po ukončení prací bez zapojeného porostu bylin (v důsledku navážek, 
úprav terénu, pohybu motorových vozidel apod.) budou ozeleněny dosevem geograficky pů-
vodních druhů bylin. Složení osevní směsi bude prokazatelně (protokolárně) odsouhlaseno 
Správou CHKO LP. V případě výskytu invazních, geograficky nepůvodních druhů rostlin na 
plochách s narušeným půdním povrchem v důsledku realizované stavby zajistí držitel roz-
hodnutí jejich likvidaci (mechanicky nebo chemicky). Mechanická likvidace bude spočívat 
v opakovaném sečení ploch s těmito rostlinami (před jejich kvetením) minimálně dvakrát roč-
ně (do doby vymizení výskytu uvedených rostlin, nejdéle po dobu 3 let (počítáno od prvního 
roku následujícího po roce realizace akce), případně (v případě nepočetného výskytu někte-
rých z těchto rostlin) je možné i jejich opakované ruční vytrhávání a následný odvoz. Che-
mická likvidace (postřik herbicidem) bude taktéž probíhat opakovaně, do doby vymizení uve-
dených rostlin, nejdéle po dobu 3 let (k tomuto opatření je nutné získání výjimky dle § 43, 
odst. 3 zákona o ochraně přírody - administruje Správa CHKO LP). První termín a místo li-
kvidace těchto rostlin sdělí držitel rozhodnutí Správě CHKO LP nejméně 5 dnů předem, a to 
spolu s identifikací (jméno, příjmení) a operativním spojením (číslo mobilního telefonu) na 
konkrétní fyzickou osobu zodpovědnou za provádění těchto prací (forma oznámení a kontak-
ty - viz podm. č. 4). Pro účely této podmínky se za geograficky nepůvodní, invazní druhy 
rostlin považuje zejména: bolševník velkolepý /Heracleum mantegazzianum/, křídlatka 
/Reynoutria sp./, netykavka žláznatá /Impatiens glandulifera/ a slunečnice topinambur 
/Helianthus tuberosus/. V případě pochybností o tom, zda se jedná o geograficky nepůvodní, 
invazní druh, držitel rozhodnutí konzultuje věc se Správou CHKO LP.
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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).

Správa CHKO LP stanovuje platnost tohoto rozhodnutí o výjimkách pro období od data naby-
tí právní moci rozhodnutí do 31. 7. 2020.

Odůvodnění: 

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 Olo-
mouc, 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 spo-
lečnosti AGPOL s.r.o. se Správou CHKO LP jednal 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 společ-
ností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 – Olomouc, termínované na listopad 2017, jež 
byla součástí žádosti). Obsahem DSP je kompletní oprava uvedeného jezu (do stávající podoby), 
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 dokumenta-
ce).

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 úřa-
du s ohlášením udržovacích prací ve smyslu § 15a, odst. 3 a 4 vodního zákona). Tyto součásti žá-
dosti administruje Správa CHKO LP samostatně (administrovány budou standardně, formou zá-
vazného stanoviska dle § 149, odst. 1 správního řádu, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
případně sdělením k nutné dohodě dle § 65 zákona o ochraně přírody).

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 vo-
dy, 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) ka-
lendářního 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, násled-

ně bude odstraněna. Pro možné doladění dělení vod bude provizorní otvor doplněn o dráž-
ky pro možné vložen provizorního hrazení. Dále se předpokládá dotvarování dna nad sklu-
zem 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 pro-
váděnou 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 při-
hlédnutím k ust. § 3, odst. 1, písm. d) a § 3, odst. 2, písm. e) nařízení vlády č. 23/2005 Sb., ze 
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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 zaháje-
ním 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 da-
tovaná, nicméně je oboustranně podepsaná a tedy platná (jménem AGPOL s.r.o. podepsal Ing. 
Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti).

Správa CHKO LP dne 5. 1. 2018 pod č.j. SR/0013/OM/2018-2 oznámila zahájení řízení 
známým účastníkům řízení a občanským sdružením (nyní: spolkům), která o to v souladu s ust. § 
70 zákona o ochraně přírody požádala. Součástí oznámení o zahájení správního řízení bylo pou-
čení účastníků a spolků o jejich právech a povinnostech, i koncept výrokové části rozhodnutí. Zá-
roveň byl požádán vodoprávní orgán o sdělení (příp. závazné stanovisko) dle § 104, odst. 9 záko-
na č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (dále „vodní zákon“). Uvedená písemnost byla 
doručována jak klasickou cestou (prostřednictvím datových schránek i písemně), tak i prostřednic-
tvím veřejné vyhlášky umístěné na úřední desce Agentury a místně příslušných obecních úřadů 
(Mladeč a Bílá lhota), a to s ohledem na okruh účastníků řízení, mezi nimiž figuruje i několik ne-
známých osob (srv. § 25, odst. 1 správního řádu, seznam účastníků viz níže). 

Žádný z oslovených spolků neprojevil zájem stát se účastníkem řízení. Dne 17. 1. 2018 bylo 
Správě CHKO LP doručeno sdělení Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí (vodo-
právní orgán) č.j. LIT 974/2018, který k žádosti Správy CHKO LP uvedl (cit.): „..správním řízením 
nebudou dotčeny zájmy chráněné podle vodního zákona. Z tohoto důvodu nebude vodoprávní 
úřad v této fázi vydávat závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona. Výsledek vašeho 
řízení bude akceptován v následných řízeních vedených vodoprávním úřadem podle vodního zá-
kona.“ 

Dne 26. 1. 2018 obdržela Správa CHKO LP vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., míst-
ní organizace Litovel (dále „ČRS MO Litovel“). Tento účastník řízení (jež je zde účastníkem dle § 
27, odst. 2 správního řádu) s povolením výjimek vyjádřil souhlas, za předpokladu respektování 
Správou CHKO LP navržených podmínek v konceptu výrokové části rozhodnutí a doplnění povin-
nosti informovat ČRS MO Litovel o krocích plánovaných v rámci realizované stavby tak, jako tomu 
bylo uvedeno v konceptu výroku u Správy CHKO LP a ČIŽP OI Olomouc (podm. 5 a 15). Zároveň 
požádal o rozvedení podmínky o povinnosti informovat o zahájení záchranného transferu v tom 
smyslu, že k realizaci odlovů bude ČRS MO Litovel přímo i přizván. Správa CHKO LP akceptovala 
výše uvedené návrhy, a to s ohledem na fakt, že ČRS MO Litovel je subjektem pověřeným 
k výkonu rybářského práva na příslušném rybářském revíru (Morava 19) a jako takový má určitá 
práva, ale i povinnosti vážící se k hospodaření v uvedeném revíru (m.j. jde o výkon činnosti rybář-
ské stráže, jejíž oprávnění a povinnosti specifikuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném 
znění, v ust. § 16 a 17).  S obsahem vyjádření ČRS MO Litovel již Správa CHKO LP zástupce ža-
datele neseznamovala, a to proto, že jeho obsah nepovažovala za natolik zásadní, že by jeho ak-
ceptací došlo k neúměrnému zásahu do práv tohoto účastníka řízení (v podstatě jde pouze o rozší-
ření povinnosti informovat o činnostech souvisejících s průběhem stavby). Pokud by byl žadatel či 
jeho zástupce jiného názoru, je třeba dodat, že jeho právo podat proti obsahu tohoto rozhodnutí 
odvolání je samozřejmě zachováno (viz níže poučení o opravném prostředku).

Dne 1. 2. 2018 obdržela Správa CHKO LP od zástupce žadatele písemnost č.j. VA/56/18 ze 
dne 29. 1. 2018, jíž došlo k částečné úpravě předmětu žádosti – cit.:

„Na základě jednání se spoluvlastníkem pozemku č. 576/30 jsme částečně upravili plánova-
ný obvod staveniště – viz aktualizovaná výkresová dokumentace (C.2 Celkový situační výkres, C.3 
Koordinační situační výkres, C.4 Katastrální situační výkres).

V rámci kácení dřevin – výchovná probírka břehového porostu prováděná v rámci správy 
vodního toku (§ 8, odst. 2 zákona o ochraně přírody), došlo k aktualizaci rozsahu, uvedeném ve 
výkrese C.5 – situace kácení zeleně (1 ks jasan o průměru 20 cm, 1 ks jasan o průměru 40 cm, 13 
m2 keřovitých 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 
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ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Ke kácení dojde počátkem roku či v časných jarních měsících 
roku 2018 (před zahájením stavby a před zahájením vegetační sezony).

Aktualizovanou výkresovou dokumentaci vám tímto zasíláme a žádáme tímto zároveň i o 
aktualizaci  navrhovaných příloh rozhodnutí.“

Úprava výkresové dokumentace spočívala v plošném omezení záboru výše uvedeného po-
zemku oproti původnímu stavu, který byl účastníkům zaslán spolu s oznámením o zahájení správ-
ního řízení. Vzhledem k tomuto faktu Správa CHKO LP s touto úpravou podání již účastníky řízení 
neseznamovala. 

Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les není předmětem tohoto správního řízení, lze 
jen odkázat na příslušná ustanovení zákona o ochraně přírody, který v § 8, odst. 2 k tomuto m.j. 
uvádí: „…povolení ke kácení dřevin není třeba … při údržbě břehových porostů prováděné při 
správě vodních toků… kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů pře-
dem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje po-
žadavkům na ochranu dřevin..“. Orgán ochrany přírody je tedy kompetentní k případné regulaci 
oznámeného kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu ochrany přírody, pokud toto neprovede, 
má se za to, že s oznámeným kácením souhlasí (při respektování příslušných ustanovení výše ci-
tovaného nařízení vlády). Jen pro úplnost dodáváme, že vypořádání případných nároků vlastníků 
dřevin je plně na bedrech toho, kdo má v úmyslu kácení dřevin provést (případné řízení orgánu 
ochrany přírody není určeno k projednání majetkoprávních záležitostí). 

Žádné další stanovisko, vyjádření či sdělení od oslovených subjektů (včetně účastníků říze-
ní) Správa CHKO LP do doby vydání rozhodnutí neobdržela.

Seznam účastníků správního řízení:

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 – Brno
- Obec Bílá Lhota, č.p. 1, 783 91 – p. Chudobín 
- Obec Mladeč, 783 21 – p. Chudobín
- Český rybářský svaz, z.s., ÚS pro Sev. Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 – Ostrava
- Český rybářský svaz, z.s., MO Litovel, Palackého 1192/29, 784 01 - Litovel
- p. Jaromír Stratil, Lhota pod Kosířem 67, 783 44 – Drahanovice
- vlastník mlýna č. 15
- vlastník mlýna č. 20
- vlastník mlýna č. 30 v Rozvadovicích
- vlastník mlýna č. 92 v Mladči
- Biokrma, národní podnik Praha 
- Česká republika (bez určení subjektu s právem hospodaření jménem ČR)

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

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 reali-
zací akce dotčeni ve svých základních ochranných podmínkách (či tento výskyt nelze vy-
loučit, a řízení v této věci tedy nelze zastavit postupem dle § 66, odst. 1, písm. g/ správní-
ho 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 evropské-
ho seznamu a  podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam 
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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 dokumen-
tacích – 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 pří-
rody (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).

Podklady pro 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 projek-
tové 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. písemnost Správy CHKO LP č.j. SR/0013/OM/2018-2 ze dne 5. 1. 2018 (obs. m.j. oznámení 
o zahájení správního řízení a koncept výrokové části rozhodnutí),

5. písemnost Správy CHKO LP č.j. SR/0013/OM/2018-5 ze dne 11. 1. 2018 (sdělení ve věci 
zaslaných žádostí o vyjádření a žádostí o závazné stanovisko dle § 4, odst. 2 zákona o 
ochraně přírody),

6. písemnost Správy CHKO LP č.j. SR/0013/OM/2018-3 ze dne 11. 1. 2018 (žádost o vyvěšení 
oznámení o zahájení správního řízení na úředních deskách Obecního úřadu Mladeč a Bílá 
lhota,

7. písemnost Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí č.j. LIT 974/2018 ze dne 16. 
1. 2018 (sdělení vodoprávního orgánu dle § 104, odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

8. písemnost Českého rybářského svazu, z.s., MO Litovel, ze dne 26. 1. 2018 (č.j. 3/01-18/PM) 
– vyjádření k oznámenému zahájení správního řízení,

9. písemnost zástupce žadatele č.j. VA/56/18 ze dne 29. 1. 2018 (Správě CHKO LP doručeno 
dne 1. 2. 2018, evidováno pod č.j. SR/0013/OM/2018-8) – úprava předmětu žádosti, včetně 
příslušných výkresů upravené projektové dokumentace záměru, 

10. písemnost Správy CHKO LP č.j. SR/0013/OM/2018-14 ze dne 6. 3. 2018 (stanovisko podle § 
45i zákona o ochraně přírody)

11. související právní předpisy a jiné podklady, níže citované.

Při formulaci výroků rozhodnutí vycházela Správa CHKO LP z následující úvahy:

Za chráněné krajinné oblasti (CHKO) lze vyhlásit území s harmonicky utvářenou krajinou, 
charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trva-
lých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popř. s dochovanými památkami historického 
osídlení (§ 25, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Hospodářské využívání těchto území se provádí 
podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly za-
chovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území (§ 25, odst. 2 zákona o ochraně 
přírody). Základní ochranné podmínky CHKO stanoví zákon o ochraně přírody v ust. § 26. Mezi 
těmito základními ochrannými podmínkami lze nalézt i tyto dvě: a) „na celém území CHKO je za-
kázáno ... vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komu-
nikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozi-
del orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu“ (srv. § 26, odst. 1, písm. 
c/ zákona o ochraně přírody) a b) „..na území .. první a druhé zóny odstupňované ochrany CHKO 
je dále zakázáno … měnit vodní režim.“ (srv. § 26, odst. 3, písm. a/ zákona o ochraně přírody). 

Výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích stanovených m.j. i § 26 zákona o ochra-
ně přírody, může orgán ochrany přírody povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad 
zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, anebo tehdy, pokud povolovaná činnost 
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území (a to postupem 
dle § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody).

Předmětné druhy rostlin a živočichů mají v české legislativě statut „zvláště chráněného dru-
hu“ (dále „ZCHD“, viz § 48 zákona o ochraně přírody), přílohou č. II. a III. vyhlášky MŽP ČR č. 
395/92 Sb. jsou zařazeny do kategorie „ohrožené druhy rostlin“ a „ohrožené, silně ohrožené a kri-
ticky ohrožené druhy živočichů“. Jde tedy o druhy, jimž zákon o ochraně přírody stanovuje v ust. 
§§ 49 a 50 základní ochranné podmínky. Realizace těchto zákonem zakázaných činností je možná 
po povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody. Tato výjimka může být povolena pouze 
v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody. U zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany dle práva Evropských spole-
čenství, lze tuto výjimku povolit pouze tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56, 
odst. 2 zákona o ochraně přírody, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní 
dosažení nebo udržení příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany (srv. § 56 odst. 1 zákona o 
ochraně přírody).

Na základě ust. § 45g zákona o ochraně přírody může m.j. výjimku ze zákazu pro území PO 
či EVL povolit orgán ochrany přírody pouze v tom případě, pokud bude vyloučeno závažné nebo 
nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou tato území ur-
čena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou 
tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto záko-
na (srv. dále část čtvrtou zákona o ochraně přírody), nestanoví-li § 45i téhož zákona jinak. 

Orgánem kompetentním k povolení výše uvedených výjimek v území CHKO Litovelské Po-
moraví je Správa CHKO LP. 

Při formulaci výroků rozhodnutí vyšla Správa CHKO LP dále z těchto skutečností a úvah:

a) Předmětná lokalita je součástí I. a II. zóny odstupňované ochrany CHKO Litovelské Pomora-
ví (srv. vyhl. MŽP ČR č. 464/1990 Sb. o zřízení CHKO Litovelské Pomoraví). Na celém úze-
mí CHKO Litovelské Pomoraví je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly (vyjma 
výjimek citovaných v ust. § 26, odst. 1, písm. c/ zákona o ochraně přírody). Na území I. a II. 
zóny odstupňované ochrany CHKO Litovelské Pomoraví je též zakázáno m.j. měnit vodní re-
žim (srv. § 26, odst. 3, písm. a/ zákona o ochraně přírody). Plánovaný záměr tedy vyvolá 
v případě realizace zákonem zakázané činnosti, jeho realizace tedy podléhá povolení výji-
mek podle § 43, odst. 1 zákona o ochraně přírody.

b) Předmětná lokalita (nebo její blízké okolí) je prostředím (biotopem) výše uvedených zvláště 
chráněných druhů (srv. § 48 zákona o ochraně přírody a přílohu č. II. a III vyhlášky MŽP č. 
395/1992 Sb. v platném znění, dále „ZCHD“). Plánovaný záměr je nutno považovat za zá-
měr, který škodlivě zasáhne do přirozeného vývoje těchto zvláště chráněných druhů živoči-
chů i rostlin. Škodlivý zásah lze u raků, velevrubů, mihulí a ryb spatřovat zejména v realizaci 
prací, které vyloučí zvodnění části jejich biotopu, což vyvolá nutnost jejich záchranného 
transferu, obdobně lze nahlížet na rozsah a míru dotčení užovky obojkové (ne ve vazbě na 
zvodnění, ale zábor biotopu pro stavbu a nutnost transferu případně do prostoru stavby mi-
grujících jedinců). V případě dotčených druhů hmyzu (číhalka, klínatka), u nichž je velmi ob-
tížně představitelný záchranný transfer ve vodě žijících vývojových stadií, k tomuto škodli-
vému zásahu přistupuje i jejich zraňování a usmrcování právě v důsledku nemožnosti 
realizace úplného záchranného transferu. V případě druhů, u kterých netřeba uvažovat o 
transferu v důsledku realizovaných prací (ptáci, savci) dojde zejména k jejich rušení staveb-
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ními aktivitami i přítomností stavebních dělníků. V případě sněženky jde o riziko poškození a 
ničení jedinců uvedeného druhu rostliny v plochách využívaných pro realizaci stavby, čemuž 
lze opět předejít realizací pečlivého záchranného transferu. Některé z dotčených druhů jsou 
předmětem ochrany dle práva ES (jsou uvedeny v přílohách směrnice Rady 92/43/EHS ze 
dne 21. 5. 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, resp. vyhlášky MŽP č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy 
NATURA 2000), proto se na řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 u těchto druhů vztahuje 
i nutnost splnit předpoklady uvedené ve větě druhé v ust. § 56, odst. 1 zákona o ochraně pří-
rody.

c) Předmětná lokalita je součástí ptačí oblasti (PO) Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 
23/2005 Sb.) a i evropsky významné lokality (EVL) Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády 
č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského se-
znamu a podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit). 

d) Správa CHKO LP považuje realizaci akce, spočívající v opravě stávajícího jezového tělesa, 
které je v havarijním stavu (viz projektová dokumentace) za realizaci ve veřejném zájmu, 
konkrétně za realizaci v „jiném veřejném zájmu“ (viz dále). Toto vodní dílo disponuje platným 
vodoprávním povolením a platným manipulačním řádem, přičemž na jeho existenci jsou na-
víc vázána další vodní díla disponující týmiž povoleními, která se nacházejí jak na toku Malé 
Vody (např. malá vodní elektrárna /MVE/ Mladeč, MVE Víska, MVE Litovel – Staroštíkův 
mlýn,…) tak i na toku Moravy (či jejích ramen – např. MVE UNIPOL v Litovli). Tento obecný 
náhled na existenci veřejného zájmu na realizaci akce však nevypovídá o převaze, kterou by 
tento veřejný zájem měl mít nad veřejným zájmem ochrany přírody v případě, že správním 
řízením hodnocený záměr vyžaduje realizaci škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláš-
tě chráněného druhu (dále „ZCHD“, srv. § 56 zákona o ochraně přírody) či (v tomto případě i) 
zásahu do základních ochranných podmínek zvláště chráněných území (dále „ZCHÚ“, zde 
CHKO). Stanovení či určení hranice této převahy je třeba posuzovat individuálně – dle kon-
krétního posuzovaného případu a konkrétního předmětu řízení. V každém z posuzovaných 
případů je nutno zhodnotit míru škodlivosti záměru vzhledem k základním ochranným pod-
mínkám konkrétních druhů (či území), v případě druhů ve vazbě na jejich bionomii, míru 
ohrožení v důsledku realizace záměru a řadě dalších souvislostí. Proto v některých přípa-
dech (či u některých druhů) může vést správní úvaha k prokázání převažujícího veřejného 
zájmu na realizaci záměru (z důvodu pouze nevýznamného negativního ovlivnění populace 
určitého ZCHD či předmětu ochrany určitého ZCHÚ), a v případech jiných (či u jiných ZCHD 
nebo ZCHÚ) může dospět správní orgán k výsledku opačnému (v případech, kdy ve vztahu 
k základním ochranným podmínkám ZCHD nebo ZCHÚ je nutno hodnotit plánovaný zásah 
jako významně škodlivý, např. díky tomu, že je zvolena nevhodná technologie realizace 
z hlediska bionomie dotčených ZCHD). U posuzovaného záměru dospěla Správa CHKO LP 
k závěru, že veřejný zájem na realizaci opravy jezu převažuje, a to proto, že za předpokladu 
respektování podmínek tohoto rozhodnutí nemůže dojít k neúměrnému zatížení přírodních 
složek prostředí po dobu stavby, a populace dotčených ZCHD, i předměty ochrany dotčené-
ho ZCHÚ, tak budou zachovány. S ohledem na nutnost posuzovat jiná uspokojivá řešení se 
zabývala Správa CHKO LP ve správní úvaze i variantami – nulovou (ponechání jezu 
v původním havarijním stavu) a variantou zpracování jiné projektové dokumentace, která by 
řešila závažný negativní vliv tohoto jezu na zejména rybí společenstvo dotčeného vodního 
toku (jez tvoří migrační bariéru pro protiproudovou migraci ryb). Nulovou variantu vyhodnotila 
Správa CHKO LP za v současnosti nemožnou, a to vzhledem k výše uvedenému (platná vo-
doprávní povolení) a i vzhledem k tomu, že uvedený jez zároveň dělením vody zajišťuje 
zvodnění obou říčních ramen (Moravy a Malé Vody), což s ohledem na dlouhodobý vodní 
režim uvedených vodních toků (vázaný na dlouhodobou existenci uvedeného jezu), a jemu 
odpovídající společenstva (včetně lesních společenstev níže po toku), je důležité zejména 
v období minimálních průtoků. Varianta opravy jezu do podoby jezu migračně průchozího je 
jednoznačně lepší alternativou k posuzovanému záměru, který plánuje opravu jezu do pů-
vodní podoby, nicméně s ohledem na havarijní stav jezu a nutnost rychlého zajištění jeho 
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opravy z důvodů výše uvedených tuto variantu investor zvolit nemohl, i když tuto variantu 
Správa CHKO LP na jednání předcházejícímu správnímu řízení nabízela, včetně možnosti 
financování z dotačních prostředků OPŽP. Citujme k tomuto zaměstnance investora v zá-
znamu z výrobního výboru ze dne 17. 10. 2017: „dokumentace je řešena jako oprava a je 
vázaná na vyčleněné finanční prostředky.. realizace rybochodu by byla investice, pro kterou 
by bylo nutno zpracovat DUR a celkově by byla příprava akce s ohledem na projednání in-
vestice a nezbytné majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou časově náročnější, což 
je s ohledem na aktuální stav jezu nepřípustné. Přípravou investiční akce by docházelo 
k průtahům a následnému zdržení realizace opravy. Protože je jez v havarijním stavu, je tře-
ba řešit situaci co nejdříve tak, aby bylo dílo uvedeno do bezpečného stavu (investor plánuje 
provést realizaci opravy již v roce 2018)“. Správa CHKO LP tedy, vzhledem k výše uvede-
nému, akceptovala nutnost realizace opravy jezu do původní podoby – s tím, že tato podoba 
nevylučuje v budoucnu realizaci rybochodu (s čímž ostatně uvažuje jak Plán dílčích povodí 
Moravy i Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví). V případě druhů představujících předmět 
ochrany dle práva Evropských společenství smí být zároveň výjimka dle § 56 zákona o 
ochraně přírody povolena pouze v případě, kdy povolovaná činnost neovlivní dosažení nebo 
udržení příznivého stavu druh z hlediska jeho ochrany. Za tento tzv. „příznivý stav“ se pova-
žuje stav, kdy údaje o populační dynamice naznačují, že druh se dlouhodobě udržuje jako 
životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a jeho přirozený areál není a v dohledné 
době ani nebude omezen, a existují a pravděpodobně budou i v dohledné době i nadále 
existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací (srv. § 3, 
odst. 1, písm. t/ zákona o ochraně přírody). S ohledem na uložení podmínky záchranného 
transferu má Správa CHKO LP za to, že rozhodnutí respektuje tuto podmínku. V případě 
druhu, u něhož se záchranný transfer neuvažuje, Správa CHKO LP níže detailně hodnotí mí-
ru jeho dotčení v rámci celé EVL Litovelské Pomoraví (viz bod g/ níže). Z tohoto důvodu má 
Správa CHKO LP za to, že i tento nutný předpoklad pro povolení výjimky (výrok č. IV a V) je 
splněn a výjimku tedy povolila.

e) Správa CHKO LP opatřila výrokovou část rozhodnutí několika podmínkami, s cílem minimali-
zovat možné negativní vlivy, které mohou doprovázet realizaci záměru. V podm. 1 stanovila 
Správa CHKO LP v souladu s žádostí maximální možnou lhůtu pro realizaci stavby. Vzhle-
dem k použité technologii výstavby (zajímkování prostoru stavby, tedy jeho izolace od zbylé 
části vodního toku) Správa CHKO LP nestanovuje konkrétní termín pro realizaci akce. Velmi 
důležitá je podmínka č. 2, která ukládá povinnost respektovat nutnost dělení vod mezi Malou 
Vodu a Moravou po celou dobu realizace prací, tzn. i po dobu výstavby či rušení provizorní-
ho snížení přelivné hrany na obtokovém rameni či vlastní jímky kolem jezu Řimice (viz podm. 
3 a 4). V podmínce č. 5 (a částečně i 15 a 16) ukládá Správa CHKO LP držiteli rozhodnutí in-
formovat Správu CHKO LP o významných krocích v realizaci stavby, a to z důvodu umožně-
ní efektivního výkonu státního dozoru (srv. § 85 zákona o ochraně přírody, z téhož důvodu 
budou tyto informace zasílány i České inspekci životního prostředí). Povinnost zasílat tyto in-
formace byla na základě vyjádření účastníka řízení ke konceptu výrokové části rozhodnutí 
stanovena i ve vztahu k Českému rybářskému svazu, z.s., MO Litovel (Správa CHKO LP po-
žadavek akceptovala s odkazem na ust. § 5 správního řádu). Z téhož důvodu (tj. efektivita
výkonu státního dozoru) zařadila Správa CHKO LP i podmínku č. 6, stanovující povinnost 
opatřit každé z motorových vozidel, využívaných v rámci realizace akce, identifikační kartou, 
dokládající legálnost jejich pohybu v CHKO LP. Několik dalších podmínek si klade za cíl vy-
loučit riziko znečištění přírodního prostředí v důsledku realizované stavby (podm. č. 7, 11 a 
12). Jedněmi z nejdůležitějších podmínek jsou podmínky věnující se záchranným transferům 
živočichů (a rostlin) z lokalit ohrožených stavebními aktivitami. Velice důležitá je v tomto pří-
padě volba osoby tzv. biologického dozoru akce (podm. č. 8). Realizace záchranného trans-
feru zejména vodních organismů v dotčené lokalitě bude vyžadovat značné úsilí i zkušenosti 
s podobnými aktivitami, protože lokalita je ve své většině velmi členitá (obtokové rameno pod 
larsenovou stěnou, podjezí jezu Řimice), proto lze opravdu pečlivou volbu osoby biologické-
ho dozoru 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 hoj-
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nému 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 nebylo možno 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), je-
hož zpracování by administraci případu odsunulo do minimálně pozdně jarního období, ale 
postupovala výše uvedeným způsobem. Detaily postupu realizace záchranných transferů 
specifikuje rozhodnutí v podm. 9, 14, 15 a 16. Dalších několik podmínek upravuje některé 
stavební postupy tak, aby nedošlo k nepřiměřenému poškození přírodních složek prostředí 
(podm. 10, 13 a 14). V podmínkách č. 15, 16 a 18 uvedla Správa CHKO LP i ustanovení o 
zpracování a zasílání závěrečné zprávy o provedených pracích (jak stavebních, tak i pracích 
na záchranných transferech). Toto zařadila Správa CHKO LP m.j. i v návaznosti na ust. § 56, 
odst. 7 zákona o ochraně přírody (jež se zase odkazuje na ust. § 5b, odst. 5 téhož zákona). 
Podm. č. 17 je motivována snahou o eliminaci rozvoje geograficky nepůvodních, invazních 
druhů bylin v dotčené části CHKO Litovelské Pomoraví. Jde o rostliny, které nejsou součástí 
přirozených společenstev regionu, jsou konkurenčně velmi zdatné a díky tomuto jsou schop-
ny na velkých plochách omezovat rozvoj původních druhů flory, což je problémem samo o 
sobě z hlediska ochrany přírody (tedy ochrany původních druhů a společenstev), ale jde 
např. i o problém pro lesní hospodaření (tyto rostliny silně konkurují přirozenému zmlazení i 
výsadbám při umělé obnově lesa). Velmi často tyto invazní druhy obsazují narušená stano-
viště, bez zapojeného vegetačního krytu, a to zejména v nivních polohách, kde dochází 
k rozplavování semen za povodní. Proto Správa CHKO LP píše o nutnosti zajistit ozelenění 
v důsledku stavby narušených ploch osevní směsí odpovídajících druhů bylin (invazní nepů-
vodní druhy bylin velmi často obsazují právě plochy s narušeným půdním povrchem) a 
v případě, že by tyto plochy i přesto uvedené druhy rostlin obsadily, stanovuje Správa CHKO 
LP povinnost zajištění jejich likvidace. Podmínka č. 17 byla zařazena do konečného výroku 
navíc oproti konceptu výrokové části rozhodnutí. Je zde nutno říci, že koncept výrokové části 
rozhodnutí není povinnou součástí správního řízení, nicméně Správa CHKO LP tuto formu 
používá z důvodu vstřícnosti vůči účastníkům správního řízení (v souladu se zásadou před-
vídatelnosti). Vzhledem k výše uvedenému to však nevylučuje možnost úpravy konečného 
výroku rozhodnutí oproti zpracovanému konceptu. Samozřejmě pokud držitel rozhodnutí ne-
bude s uvedením této podmínky souhlasit, jeho právo podat vůči tomuto rozhodnutí odvolání 
je zachováno (viz níže poučení o opravném prostředku).

f) Předmětem ochrany PO Litovelské Pomoraví jsou populace strakapouda prostředního (Den-
drocopos medius), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis). 
Povolení této výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody nezpůsobí závažné ani nevratné 
poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je ptačí oblast určena, ani 
nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto 
území určeno. Lejsek bělokrký je tažným druhem, do ČR přilétá v dubnu až květnu a mizí 
v srpnu a září. Strakapoud prostřední je druhem stálým. Oba druhy využívají lesní porosty –
nejsou nijak vázány na blízkost vodních toků (v blízkosti toků se vyskytují, pokud jsou 
v lokalitě přítomny odpovídající porosty dřevin). V lokalitě dotčené plánovaným záměrem je 
výskyt těchto druhů pravděpodobný, v důsledku uvedené činnosti (s ohledem na bionomii 
těchto druhů a plochu realizace záměru) však nemůže dojít k jakémukoli významnějšímu ne-
gativnímu ovlivnění jejich zdejších populací. Ledňáček říční je u nás druhem částečně taž-
ným, část populace přežívá zimní období v ČR (i v CHKO Litovelské Pomoraví). V lokalitě 
dotčené záměrem se druh vyskytuje, s ohledem na charakter zásahu však nelze předpoklá-
dat jeho významnější negativní ovlivnění (stavba bude spojena s rušením jedinců tohoto 
druhu zejména při migracích, potulkách či sběru potravy, ovšem ve velmi omezené lokalitě –
viz zábor stavby v příloze rozhodnutí). Správa CHKO LP s ohledem na výše uvedené tedy 
může konstatovat, že realizace záměru neohrozí výše uvedené 3 druhy ptáků (tzn. předmět 
ochrany PO Litovelské Pomoraví). 

g) Předmětem ochrany EVL Litovelské Pomoraví jsou, mimo různých typů biotopů (m.j. biotopy 
typu L 2.3 (tvrdý luh) a L 2.4 (měkký luh), jejichž kvality se záměr nijak nedotýká, i populace 
několika druhů živočichů (svinutec tenký /Anisus vorticulus/, modrásek bahenní /Maculinea 
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nausithous/, ohniváček černočárný /Lycaena dispar/, kuňka ohnivá /Bombina bombina/, čo-
lek velký /Triturus cristatus/, netopýr černý /Barbastella barbastellus/, bobr evropský /Castor 
fiber/, vydra říční /Lutra lutra/) a klínatka rohatá /Ophiogomphus cecilia). Co se týče předmě-
tů ochrany EVL, záměr se dotýká bobra evropského, vydry říční a klínatky rohaté. Vydra říční
je druhem vyžadujícím toky přirozené či přírodě blízké morfologie koryta, s vysokou kvalitou 
vody a dostatečným oživením (potravní základna), zároveň jde o druh poměrně značných te-
ritoriálních nároků - dle úživnosti prostředí je schopen jeden jedinec využívat i desítky km to-
ků. Škodlivý zásah do přirozeného vývoje tohoto druhu lze spatřovat zejména v rušení 
v důsledku stavby, která bude probíhat velmi dlouhou dobu, na druhou stranu ale díky veli-
kosti teritorií vyder zasáhne s největší pravděpodobností pouze jediné teritorium, a to ještě 
navíc pouze minimálně (stavba zasáhne max. několik desítek metrů toku), navíc vzhledem 
k převážně soumračné aktivitě druhu nelze předpokládat častý kontakt (překryv aktivity) 
s pracovními činnostmi na stavbě. Další teoretický vliv lze spatřovat v riziku omezení potrav-
ní základny tohoto druhu, ovšem k tomuto při respektování podmínek platnosti rozhodnutí 
nemůže dojít (záchranné transfery, vyloučení úniků toxických látek do přírodního prostředí). 
Z tohoto důvodu lze hodnotit plánovaný zásah jako zásah způsobující negativní ovlivnění jen 
nevýznamné. Bobr evropský taktéž vyžaduje toky (či vodní nádrže) přirozené či přírodě blíz-
ké morfologie, na rozdíl od vydry však nežije individuálním způsobem života, ale v rodinách, 
které si hájí svá teritoria /v porovnání s vydrou poměrně malá – cca 1 – 2 km/. Bobr evropský 
se v současnosti v CHKO Litovelské Pomoraví vyskytuje prakticky plošně, preferuje úseky 
s pomaleji tekoucí vodou, nevyhýbá se však ani svižněji tekoucím partiím především hlavní-
ho toku Moravy. Podobně jako u vydry jde i u bobra o ponejvíce soumračně aktivní druh sav-
ce, tedy míru rušení i zde hodnotí Správa CHKO LP jako jen málo významné (celková po-
četnost bobrů v CHKO Litovelské Pomoraví dosahuje cca 200 – 250 jedinců v cca 45 
koloniích, stavbou budou ovlivněna teritoria maximálně dvou kolonií). Klínatka rohatá je váž-
ka, jejíž larvy se vyvíjejí v rychleji tekoucích vodních tocích přirozené morfologie a písčitým či 
štěrkovitým dnem. Aktuálně je známa z mnoha lokalit v CHKO Litovelské Pomoraví (zejména 
z podstatné části hlavního toku Moravy). Stavba negativně zasáhne do populace tohoto dru-
hu především dočasnou ztrátou části biotopu vhodného pro vývoj larev, přičemž tyto larvy 
s největší pravděpodobností ve vytvořené stavební jímce po odčerpání vody uhynou, jelikož 
jejich záchranný transfer v takto členitém prostředí je prakticky nemyslitelný. Aktuální statut 
druhu v nejnovějším Červeném seznamu ohrožených živočichů (dále „ČS“, viz níže) je hod-
nocen jako NT (téměř ohrožený), což oproti situaci z roku 2005 (kategorie EN - ohrožený) 
představuje snížení míry ohrožení. Aktuální ČS k tomu uvádí (cit.): „..naopak preference ev-
ropsky významných druhů v rámci biomonitoringu přinesly ucelené informace o jejich distri-
buci, které naopak v několika případech odhalily nadhodnocení dřívějšího statutu jejich ohro-
žení, zejména u klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia)…“ – viz: Dolný A., Harabiš F., 
Holuba O., Hanel L. a Waldhauser M. (2017): Odonata (vážky). – In: Hejda R., Farkač J. a 
Chobot K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List 
of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates), Příroda, Praha, 36: 118 – 122. 
Jde tedy o druh, který aktuálně není významnější mírou ohrožen, a základem jehož ochrany 
je ochrana biotopů. Z dlouhodobého hlediska stavba nezpůsobí změnu charakteru biotopu 
oproti současnosti. V rámci stavby dojde nepochybně k úhynu části vývojových stadií (nymf), 
ovšem v lokalitě zahrnující pouze několik desítek metrů koryta řeky Moravy (prostor jímky, 
resp. jímek kolem jezu Řimice a přelivné hrany obtokového ramene), přičemž rozsah vhod-
ného biotopu pro tento druh lze odhadovat v řádech kilometrů až desítek kilometrů vodních 
toků v CHKO Litovelské Pomoraví. Proto dospěla Správa CHKO LP k názoru, že 
z celkového pohledu je ovlivnění populace tohoto druhu v EVL Litovelské Pomoraví nevý-
znamné. Správa CHKO LP s ohledem na výše uvedené je tedy přesvědčena o tom, že reali-
zace záměru neohrozí předmět ochrany EVL Litovelské Pomoraví. 

h) Správa CHKO LP vydala k záměru stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody (písem-
nost č.j. 0013/OM/18-14 ze dne 6. 3. 2018), ve kterém  konstatovala, že záměr nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo na celistvost ptačí oblasti Litovelské Pomoraví a evropsky významné lokality 
Litovelské Pomoraví.
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i) S ohledem na platné znění § 104, odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 
(dále jen „zákon o vodách“) Správa CHKO LP oslovila příslušný vodoprávní úřad. Vodopráv-
ní úřad se vyjádřil formou sdělení (č.j. LIT 974/2018 ze dne 16. 1. 2018), v němž uvedl, že ří-
zením Správy CHKO LP nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o vodách, a proto ne-
bude v této fázi vydávat závazné stanovisko dle § 104, odst. 9 zákona o vodách (s tím, že 
výsledek řízení Správy CHKO LP bude akceptován v následných řízeních vedených vodo-
právním orgánem). 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Správa CHKO LP žádosti vyhovět a výjimky – za před-
pokladu dodržení výše uvedených podmínek – povolit.

Správa CHKO LP upozorňuje držitele rozhodnutí, že na základě tohoto rozhodnutí není 
možno realizovat aktivity zasahující škodlivě do přirozeného vývoje předmětných druhů způsobem 
či rozsahem přesahujícím obsah tohoto rozhodnutí. Zejména upozorňujeme na nutnost vyloučit 
úhyn zvláště chráněných druhů v důsledku neodborného nebo nepečlivě prováděného záchranné-
ho transferu (u druhů, kde je povinnost transferu uložena) nebo v důsledku nedodržení ostatních 
podmínek platnosti rozhodnutí. Zde uvedené se vztahuje i na přípustnou míru ovlivnění předmětů 
ochrany dotčených zvláště chráněných území (CHKO Litovelské Pomoraví).

Nedodržování podmínek nebo povinností uložených rozhodnutím, stejně jako např. dojde-li 
při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí k porušování ustanovení zákona o ochraně přírody 
či k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně životního prostředí, může to 
vést i ke zrušení rozhodnutí o povolení výjimky (viz § 84 zákona o ochraně přírody). Neplnění 
podmínek výjimek vydaných dle §§ 43 nebo 56 zákona o ochraně přírody je možno kvalifikovat 
jako protiprávní jednání, které je postižitelné dle zákona (srv. § 88, odst. 2, písm. p/ zákona o 
ochraně přírody).

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode 
dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK 
ČR, regionální pracoviště Olomoucko na adrese uvedené v záhlaví). V případě, že písemnost bu-
de uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne pře-
vzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání musí mít nále-
žitosti dle § 82 správního řádu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (viz § 85, 
odst. 1 správního řádu).

…………………………………

Ing. Michal Servus v.r.

ředitel regionálního pracoviště

Přílohy (jsou nedílnou součástí rozhodnutí):

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 vymeze-
ní obvodu staveniště)
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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 čás-
ti pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví ČR)

- Obec Bílá Lhota, č.p. 1, 783 91 – p. Chudobín (§ 71 zákona o ochraně přírody, pro k.ú. Řimi-
ce, 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 spolu-
vlastníci 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
- 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)

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

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

po nabytí právní moci prostřednictvím datové schránky obdrží:
- AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
- ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 – Olomouc

C. Spis.
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