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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
krajský úřad nebo orgán ochrany přírody), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29
odst. 1 a § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, jako orgán ochrany přírody dle § 75 odst.
1 písm. d) ve spojení s § 77a odst. 4 písm. b), písm. h) a písm. j) a odst. 5 písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon
o ochraně přírody a krajiny), ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, povolení výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných území zařazených v kategorii přírodní rezervace a s tím
souvisejícího souhlasu k činnostem podle bližších ochranných podmínek vyjmenovaných
zvláště chráněných území, a ve věci žádosti o pověření k výzkumu vyjmenovaných jeskyní
žadatele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 –
Chodov, IČ: 62933591 (dále též jako „žadatel“ nebo „AOPK ČR“) rozhodl takto:
I.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
povoluje výjimku
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
vyskytujících se ve správním obvodě Krajského úřadu Olomouckého kraje podle § 56 odst.
1 a ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
kteří jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství vyskytujících se ve
správním obvodě Krajského úřadu Olomouckého kraje podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2
písm. a) a písm. d) ve spojení s ust. § 73 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny pro
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které jsou specifikovány v příloze č. 1, včetně
uvedení konkrétního zákazu z ust. § 49 odst. 1 nebo ust. § 50 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny, na nějž se výjimka vztahuje.
II.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
povoluje výjimku
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území zařazených v kategorii
přírodní rezervace podle § 43 odst. 1 ve spojení s ust. § 73 odst. 2 zákona o ochraně
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přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu uvedeného v ust. § 34 odst. 1 písm. e) zákona o
ochraně přírody a krajiny (sbírat či odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a
rybářství či sběru lesních plodů), která leží ve správním obvodu Krajského úřadu
Olomouckého kraje tak, jak jsou uvedena v příloze č. 2.
III.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
uděluje souhlas
podle ust. § 44 odst. 3 ve spojení s ust. § 44 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny k
činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodních památek (PP) a
přírodních rezervací (PR) tak, jak jsou konkrétně vypočteny v příloze č. 2, zejména ke
vstupu mimo cesty, sběru rostlin a odchytu živočichů (viz doslovné citace ze zřizovacích
předpisů o vyhlášení PP a PR).
IV.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
uděluje pověření
podle ust. § 10 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny k provádění monitoringu letounů
v jeskyních v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
jako orgánu ochrany přírody tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 rozhodnutí.
Krajský úřad povoluje výjimky, uděluje souhlas a pověření dle výroků I., II., III. a IV. za
předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Povolení výjimky, udělení souhlasu a pověření je učiněno výhradně za účelem
provádění inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentací a
šetření v ochraně přírody, ukládání, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování
dat v ochraně přírody získaných během průzkumů a monitoringu.
2. Povolení výjimky, udělení souhlasu a pověření je vztaženo ke všem
zainteresovaným zaměstnancům AOPK ČR a jejím smluvním partnerům. AOPK ČR
ručí za dodržování podmínek výkonu jejich práce (sběru dat z monitoringu podle
platných metodik). Žadatel dále zodpovídá za nahlášení konkrétního seznamu osob
provádějících monitoring konkrétních druhů pro daný rok krajskému úřadu, a to
vždy nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
3. Při výkonu činností v rámci průzkumů a monitoringu bude zvolen maximálně šetrný
postup tak, aby nedocházelo k nadměrným škodám na zvláště chráněných druzích
rostlin a živočichů, jejich místních populacích, jejich biotopech a k poškozování
zvláště chráněných území a jeskyní.
4. Při odchytu živočichů bude usmrcováno pouze množství nezbytně nutné pro
determinaci druhu. Ostatní živí jedinci budou bez prodlení vypouštěni v místě
odchytu zpět do přírody.
5. AOPK ČR bezplatně zpřístupní získaná data prostřednictvím Nálezové databáze
ochrany přírody k jejich případnému využití orgány ochrany přírody v Olomouckém
kraji.
6. Povolení výjimky, udělení souhlasu a pověření je platné do 31. 12. 2023.
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Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,
IČ: 62933591

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 10. 12. 2018 žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o povolení výjimky ze
základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, o povolení
výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území zařazených
v kategorii přírodní rezervace, o udělení souhlasu k činnostem vymezeným v bližších
ochranných podmínkách vyjmenovaných přírodních památek a přírodních rezervací a
žádost o pověření k výzkumu jeskyní v souvislosti s prováděním monitoringu letounů
(č. j.: KUOK 126885/2018).
S ohledem na rozsah žádosti, na předpoklad, že záměr žadatele jako celek může
v důsledku ovlivnit právní poměry účastníků ve správních obvodech více podřízených
správních orgánů, tj. na území celé České republiky, a s vědomím, že není možné
vzájemně dát v soulad případná vydaná rozhodnutí v této věci v jednotlivých krajích, se
Krajský úřad Olomouckého kraje obrátil dne 8. 1. 2019 na Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) se žádostí na změnu příslušnosti správního orgánu v této věci a převzetí žádosti
k jejímu vyřízení (atrakcí), (č. j.: KUOK 130832/2018). Na žádost o převzetí podání
k vyřízení odpovědělo Ministerstvo životního prostředí, Sekce ochrany přírody a krajiny ve
smyslu, že obdobnou žádost obdrželo i od Pardubického kraje a kraje Vysočina. Současně
uvedlo, že k atrakci žádosti by mohlo dojít v případě, že by byly žádosti doručené
jednotlivým krajským úřadům vyhodnocovány současně. Protože však v době
vypracovávání odpovědi bylo MŽP dle jejich sdělení známo, že některé z krajů již vydaly
svá rozhodnutí k obdobným žádostem nebo o nich vedou řízení, zpochybnilo tímto MŽP
důvody, které by vedly k převzetí žádosti. Uvedené bylo ze strany MŽP sděleno v rámci
telefonického hovoru dne 13. 2. 2019 (záznam o telefonickém hovoru je součástí spisu) a
bylo potvrzeno dne 25. 2. 2019 dopisem č. j.: KUOK 25036/2019.
Na základě pokynu ze strany MŽP k pokračování v řízení na úrovni kraje, vydal
krajský úřad dne 19. 2. 2019 oznámení o zahájení řízení v dané věci pod
č. j.: KUOK 22560/2019, které doručil všem účastníkům řízení, tedy žadateli, přihlášeným
spolkům podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a všem obcím
Olomouckého kraje, mimo ty, které leží celým svým obvodem na území Chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví a CHKO Jeseníky. Současně dne 19. 2. 2019 vyzval
krajský úřad dopisem č. j.: KUOK 23205/2019 žadatele k doplnění podání o české názvy
předmětných druhů rostlin a živočichů, o označení druhů, které jsou předmětem ochrany
podle práva Evropských společenství, o doplnění odůvodnění k požadování výjimky
k usmrcování, držení, sběru a dopravování u některých druhů, jejichž determinace není
složitá a lze ji učinit pouhým pozorováním, případně o doplnění k tomu příslušné
argumentace, a u žádosti o vydání pověření pro výzkum v jeskyních bylo požadováno
doplnění seznamu lokalit. Vzhledem k rozsahu žádosti byla žadateli dána usnesením
č. j.: KUOK 24546/2019 lhůta 60 dnů od doručení usnesení k doplnění žádosti
o požadované body.
V zákonné lhůtě se jako účastník řízení nepřihlásil žádný z informovaných spolků.
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Dne 25. 3. 2019 obdržel orgán ochrany přírody doplnění žádosti ze strany žadatele
č. j.: KUOK 33132/2019. Do seznamu dotčených zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů byly žadatelem doplněny české názvy jednotlivých taxonů, přičemž bylo
doplněno jejich zařazení mezi evropské druhy. Žadatele byla žádost doplněna o novu
přílohu, a to tabulku se seznamem konkrétních jeskyní, u kterých AOPK žádá pro sebe a
své smluvní partnery o pověření k průzkumu. Dále žadatel doplnil odůvodnění, proč je u
některých druhů hmyzu, požadována výjimka k usmrcování, držení, sběru a dopravování,
a to hlavně jako zlegalizování monitorovací činnosti, která s sebou nese i nepřímé
následky typu neúmyslného usmrcení některých druhů živočichů (AOPK uvádí, že může jít
např. o rovnokřídlé nebo housenky motýlů v případě použití zemních pastí) a dále pro
případ potenciálního výzkumu genetické diverzity (kdy je nutné mít k dispozici usmrcený
materiál, popř. část odebranou z živého kusu).
Na základě doručeného doplnění rozeslal účastníkům řízení krajský úřad
dne 1. 4. 2019 oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí,
č. j.: KUOK 35912/2019. Současně byla účastníkům řízení dána usnesením
č. j.: KUOK35754/2019 lhůta 15 pracovních dnů od doručení usnesení k případnému
vyjádření stanovisek, navržení důkazů či učinění jiných návrhů. V dané lhůtě žádný
z účastníků řízení nedoručil orgánu ochrany přírody své stanovisko nebo návrh
k probíhajícímu řízení.
Při vydání rozhodnutí orgán ochrany přírody vycházel z těchto skutečností a úvah:
Důvodem pro podání žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, o povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných území zařazených v kategorii přírodní
rezervace, o udělení souhlasu k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách
vyjmenovaných přírodních památek a přírodních rezervací a žádost o pověření k výzkumu
jeskyní v souvislosti s prováděním monitoringu letounů je zajištění provádění
inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentací a šetření v ochraně
přírody, ukládání, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování dat v ochraně přírody
získaných během průzkumů a monitoringu.
Agentura ochrany přírody ČR jako žadatel kromě výkonu svěřené správní správy
působí jako odborná oborová organizace ochrany přírody. Na základě § 78 odst. 5 zákona
o ochraně přírody a krajiny AOPK ČR za účelem podpory výkonu státní správy na úseku
ochrany přírody a krajiny provádí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy,
monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládá, zpracovává, vyhodnocuje a
poskytuje data v ochraně přírody; přitom spolupracuje s odbornými, výzkumnými a
vědeckými pracovišti a zajišťuje informační a osvětovou činnost. Mimo uvedené je AOPK
ČR dále pověřena sledováním stavu evropsky významných druhů a zajišťováním
tzv. reportingu k Evropské komisi.
Orgán ochrany přírody z uvedených důvodů považuje podanou žádost za věcně
opodstatněnou.
Odůvodnění výroku I. rozhodnutí:
Zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 49 a § 50 základní ochranné
podmínky zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zvláště chráněné rostliny je dle
znění § 49 odst. 1 zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve
vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet
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za účelem prodeje nebo výměny. Zvláště chráněným živočichům je dle § 50 odst. 2
zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet,
chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Pro
všechny uvedené činnosti odůvodněné převahou jiného veřejného zájmu nad zájmem
ochrany přírody, nebo činěné v zájmu ochrany přírody je nutné povolení výjimky ze strany
příslušného orgánu ochrany přírody.
Pro zvláště chráněné druhy, které jsou současně předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství je k udělení výjimky současně nutné splnění některé z podmínek
uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a to za současného
deklarování, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolená činnost neovlivní dosažení či
udržení příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany.
Dle § 56 odst. 2, písm. a) a písm. d) zákona na ochranu přírody a krajiny je možné
povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných rostlin a živočichů, které jsou současně
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, v zájmu ochrany volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť, a dle § 56 odst. 2,
písm. d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací
druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování
nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin.
Krajský úřad nenašel při posuzování záměru žadatele zásadní rozpor mezi
požadavkem žadatele na provádění výše uvedených výzkumných a dokumentačních
činností a zájmy na ochraně přírody. Veškeré činnosti dle této výjimky budou prováděny
dle platných metodik žadatele odbornými pracovníky žadatele, se vzorky bude řádně
nakládáno. Získaná data budou použita pro hodnocení stavu ochrany přírody, tyto činnosti
jsou žadateli ukládány přímo zákonem o ochraně přírody a krajiny (§ 78 odst. 5) a
v případě sledování stavu evropsky významných druhů povinností reportingu k Evropské
komisi. Získaná data budou sloužit pro další optimalizaci nástrojů ochrany přírody a
následně ke zlepšování stavu přírody, i v rámci ochrany jednotlivých zvláště chráněných
druhů. Orgán ochrany v souvislosti s uvedeným pokládá podmínku pro udělení výjimky,
uvedenou v § 56 odst. 2, písm. a) a písm. d) zákona na ochranu přírody a krajiny, za
splněnou. Současně se plánovaný způsob provádění potřebných inventarizačních
přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentací a šetření v ochraně přírody dle
platných metodik a za podmínek daných tímto rozhodnutím, jeví jako jediné možné
uspokojivé řešení uvedené činnosti. Žadatelem užívané metodiky jsou koncipovány tak,
aby v případě postupu dle nich, nebyl nepříznivě ovlivněn stav jakéhokoliv druhu
z hlediska jeho ochrany, a nebylo do jejich přirozeného vývoje zasahováno nad míru
nezbytně nutnou. Orgán ochrany přírody akceptuje rovněž doplněné odůvodnění žadatele,
proč je u některých druhů hmyzu, požadována výjimka k usmrcování, držení, sběru a
dopravování, jako zlegalizování monitorovací činnosti, která s sebou nese i nepřímé
následky typu neúmyslného usmrcení některých druhů živočichů (může jít např.
o rovnokřídlé nebo housenky motýlů v případě použití zemních pastí) a dále pro případ
potenciálního výzkumu genetické diverzity (kdy je nutné mít k dispozici usmrcený materiál,
popř. část odebranou z živého kusu).
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, u nichž bylo v rámci tohoto řízení
žádáno o povolení výjimky z jejich základních ochranných podmínek, jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. Zdejší orgán ochrany přírody ponechal pro účely
rozhodnutí tyto druhy v jednom tabulkovém přehledu s tím, že druhy podléhající navíc
evropské ochraně jsou zvýrazněny tučným písmem (sloupec B). U každého druhu je
uvedena metoda monitoringu (sloupec D) a zákazy, z nichž je výjimka udělována (sloupec
E).
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Odůvodnění výroku II. rozhodnutí:
Zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 34 základní ochranné podmínky
zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace. Žadatel pro svůj záměr požaduje
povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území
zařazených v kategorii přírodní rezervace, specifikovaných § 34 odst. 1 písm. e), a to
konkrétně ze zákaz sběru rostlin a odchytu živočichů. Seznam zvláště chráněných
maloplošných území ležící ve správním obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje
dotčených účelem tohoto správního řízení je uveden v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí. Dle
§ 43 odst. 1 může být orgánem ochrany přírody povolena výjimka v zájmu ochrany
přírody. Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná se v případě záměru žadatele o činnosti,
které budou vykonávány v zájmu ochrany přírody, přičemž jsou ukládány žadateli přímo
zněním § 78 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, a v případě sledování stavu
evropsky významných druhů povinností reportingu k Evropské komisi. Lze tedy
konstatovat, že záměr provádění inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu
a souvisejících šetření v ochraně přírody je vykonáván v zájmu ochrany přírody, tedy ve
smyslu podmínky pro povolení výjimky podle § 43 odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny. Výstupy ze šetření a monitoringem získaná data budou bezpochyby dále
využívána orgány ochrany přírody, například jako podklad pro zpracování koncepčních a
plánovacích dokumentů v samotné ochraně přírody (plány péče, souhrny doporučených
opatření). Žadatel plánovaným postupem dle standardizovaných metodik prokazuje, že
monitoringem a souvisejícími činnostmi nedojde k poškozování přírodních stanovišť a
biotopů druhů, přičemž bude postupovat tak, aby nedocházelo k ovlivnění zachování stavu
předmětu ochrany dotčených zvláště chráněných území. Krajský úřad na základě
uvedeného dospěl k závěru, že výjimku lze povolit za podmínek stanovených tímto
rozhodnutím.
Odůvodnění výroku III. rozhodnutí:
Orgán ochrany přírody může na základě znění § 43 odst. 3 v bližších ochranných
podmínkách zvláště chráněných území vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Uvedené se týká bližších ochranných
podmínek přírodních památek a přírodních rezervací. Zvláště chráněná území, jež jsou
dotčena tímto řízením jsou konkrétně vyjmenována v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, spolu
s doslovnými citacemi ze zřizovacích předpisů o jejich vyhlášení, pro něž je žádáno
o udělení souhlasu. Jde zejména o rušení, sbírání, chytání nebo hubení chráněných
živočichů, oddělování chráněných rostlin od jejich prostředí, vstupování mimo stezky,
a provádění výzkumu ve zvláště chráněném území. Veškeré činnosti související
s prováděním inventarizačních přírodovědných průzkumů a monitoringu budou prováděny
šetrně, dle platných metodik a s ohledem na zachování předmětu ochrany v jednotlivých
zvláště chráněných územích. Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr provádění
inventarizačních přírodovědných průzkumů a monitoringu ve vyjmenovaných zvláště
chráněných územích nemá potenciál poškodit jejich předmět či předměty ochrany, a lze
tak předchozí souhlas k činnostem vyjmenovaným v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí vydat.
Odůvodnění výroku IV. rozhodnutí:
Podle ust. § 10 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je pro průzkum nebo
výzkum jeskyně třeba povolení orgánu ochrany přírody. Povolení však nepotřebují osoby
pověřené orgánem ochrany přírody k provádění monitoringu nebo inventarizace. Žadatel
pro svou plánovanou činnost požadoval uvedené pověření pro provádění monitoringu
letounů v jeskyních v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního
prostředí jako orgánu ochrany přírody tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 rozhodnutí.
Záměr inventarizačních průzkumů a monitoringu letounů je záměrem, který bude prováděn
v zájmu ochrany přírody s tím, že získaná data budou dána zpět k využití orgánům
ochrany přírody prostřednictvím jejich vložení do Nálezové databáze ochrany přírody.
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Krajský úřad z uvedených důvodů uděluje pověření žadateli a jeho smluvním
partnerům k provádění monitoringu a inventarizace letounů v jeskyních v působnosti
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí jako orgánu ochrany
přírody tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 rozhodnutí.
K podmínkám orgán ochrany uvádí:
K podmínce 1: Cílem podmínky je zajištění, aby povolené výjimky, udělený souhlas a
pověření bylo využito pouze pro žadatelem deklarovaný zájem, tedy pouze k provádění
inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentací a šetření v ochraně
přírody, ukládání, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování dat v ochraně přírody
získaných během průzkumů a monitoringu.
K podmínce 2: Cílem podmínky je zajištění informovaného a odpovědného přístupu všech
pracovníků, kteří budou provádět, ať už zaměstnanců AOPK ČR, tak i jejich smluvních
partnerů. Nahlášením konkrétního seznamu osob provádějících monitoring konkrétních
druhů pro daný rok Krajskému úřadu, a to vždy nejpozději do 30. 4. příslušného
kalendářního roku bude orgán ochrany informován o tom, kdo bude v terénu činnosti dle
tohoto rozhodnutí opravdu provádět.
K podmínce 3: Cílem je předcházet nadměrným škodám na zvláště chráněných druzích
rostlin a živočichů, jejich místních populacích, jejich biotopech, a k poškozování dotčených
maloplošných zvláště chráněných území a vyjmenovaných jeskyní.
K podmínce 4: Cílem je zajištění maximální možné ochrany populací zvláště chráněných
živočichů tím, že bude usmrcováno pouze množství nezbytně nutné pro determinaci
druhu.
K podmínce 5: Cílem je zajištění zpřístupnění získaných dat prostřednictvím Nálezové
databáze ochrany přírody k jejich případnému využití orgány ochrany přírody v
Olomouckém kraji.
K podmínce 6: Cílem podmínky je zajištění platnosti rozhodnutí v souladu s žádostí
žadatele.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam zvláště chráněných druhů ve správním obvodu Olomouckého kraje
Příloha č. 2 – Seznam dotčených maloplošných zvláště chráněných území
Příloha č. 3 – Seznam dotčených jeskyní

Rozdělovník:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Obce v obvodu KÚ Olomouckého kraje mimo obce, ležící celým svým obvodem na území
CHKO
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41
779 00 Olomouc – na vědomí
Spis
Za správnost odpovídá: Mgr. Michaela Koucká
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