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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“), jako místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a orgán ochrany
přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona a na
základě § 56 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny toto
opatření obecné povahy,
I.
1. Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného
živočicha bobra evropského (Castor fiber), který je zařazen v kategorii silně ohrožených dle § 48
odst. 2 písm. b) zákona a je zároveň druhem, který je předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství, konkrétně ze zákazu rušit jej a ničit jeho sídla (§ 50 odst. 1 a 2
zákona), a to odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází.
II.
Výjimka se povoluje
a) správcům vodních toků,
b) vlastníkům nebo správcům vodních děl a staveb,
c) vlastníkům nebo správcům ostatních staveb
(dále jen „oprávněné osoby“) v zájmu prevence závažných škod na majetku, v zájmu veřejného
zdraví a veřejné bezpečnosti v případech, kdy bobří hráze ohrožují stabilitu, bezpečnost a
provozuschopnost vodních děl nebo staveb infrastruktury, znemožňují plynulý odtok vody při
povodni, mohou způsobit zvýšením hladiny vodního toku vznik povodňové situace, nebo
významně omezují hospodářské využití okolních pozemků tak, že je nelze využívat v souladu
s druhem pozemku a způsobem jeho využití.
III.
Výjimku lze uplatňovat v katastrálním území Moravský Beroun, na němž krajský úřad vykonává
státní správu v ochraně přírody a krajiny (§ 77a zákona o ochraně přírody a krajiny), a to na
vodním toku Důlní potok a jeho blízkém okolí dle přiloženého zákresu v mapě.

IV.
Výjimku lze uplatňovat a odstraňování nebo zprůtočňování bobřích hrází lze provádět jen za účasti
kvalifikované osoby (biologického dozoru), tj. osobou mající vysokoškolské vzdělání biologického
směru s praxí při praktické ochraně bobrů evropských. Biologický dozor bude dozorovat práce a
bude monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení bobrů na
životě (týká se vhodného termínu i způsobu provedení plánovaného opatření).
V.
Výjimku lze uplatňovat za těchto podmínek:
1. Provedení zásahů podle čl. I oznámí oprávněná osoba krajskému úřadu nejpozději 5 dnů
před plánovaným provedení zásahu písemně nebo elektronicky (e-mailem).
2. Oznámení musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)

datum zásahu,
lokalizaci zásahu (parc. č., zákres do mapy apod.),
důvod zásahu,
popis předpokládaných opatření,
fotodokumentaci místa před provedením zásahu.

3. Oprávněná osoba, která provedla v daném roce zásah podle této výjimky, zašle do 31.
prosince daného roku krajskému úřadu písemnou zprávu (v tištěné nebo elektronické
podobě), která bude obsahovat:
a) údaje o provedeném zásahu,
b) lokalizaci každého jednotlivého zásahu (ř.km, parc. č., katastrální území, zákres do
mapy),
c) termín realizace každého zásahu,
d) zdůvodnění jednotlivých zásahů,
e) popis skutečně provedených opatření u každého zásahu,
f) vyhodnocení provedených opatření.
4. Při snižování koruny bobřích hrází nebo jejich perforaci nesmí dojít ke zhoršení kvality
povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se
závadnými látkami.
5. V blízkosti vodního toku nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
Materiál z bobřích hrází musí být ukládán tak, aby nedocházelo k jeho splavování do
vodního toku.
6. Břeh ani koryto vodního toku nesmí být prováděním prací narušeny nebo poškozeny.
7. V případě použití mechanizačních prostředků musí být tyto v dobrém technickém stavu a
musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům
ropných látek.
8. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit odboru ŽP, MÚ Šternberk.
VI.
Výjimka povolená tímto opatřením platí ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření do 31. 12. 2024.
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Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 11. 1. 2021 žádost obce Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČO:
00295973 o vydání opatření obecné povahy od obce Dvorce, a to jako od vlastníka pozemků č.
1548/1, 1548/2 a 1547 v k. ú. Moravský Beroun, na kterých se nachází stavby (vodní zdroj,
přístupová komunikace) a ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje pitné vody. Žadatel žádal o
vydání opatření obecné povahy, kterým by byla povolena výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber), konkrétně
ze zákazu ničit jeho sídla a rušit jej (§ 50 odst. 1 a 2 zákona), kdy by se jednalo o možnost správci
toku (Lesy České republiky, s.p.), odstraňovat nebo zprůtočňovat bobří hráz tak, aby nedocházelo
ke škodám na tomto majetku a byl umožněn přístup k tomuto majetku. Žádost byla zdůvodňována
tím, že již od konce loňského roku, z důvodu vysoké nivelety vybudované bobří hráze, došlo k
zatopení jediné přístupové komunikace k vodnímu zdroji a dále došlo k zatopení vodního zdroje
pitné vody pro oblast Valteřice, Křišťanovice, Dvorce, Bílčice, včetně ochranného pásma I. stupně
tohoto vodárenského zdroje, to vše ve vlastnictví Obce Dvorce. Především z důvodu ochrany
tohoto vodárenského zdroje je nutné, aby správce toku, na kterém se stanoviště bobra
evropského nachází, mohl zasáhnout do vybudované bobří hráze tak, aby došlo ke snížení
nivelety vzniklé vodní plochy a bylo tak znemožněno zatápění vodního zdroje a ochranného
pásma, a bylo umožněno řádně užívat příjezdovou komunikaci k tomuto vodnímu zdroji. Dne 16.
2. 2021 proběhlo na lokalitě s výskytem bobra evropského v Moravském Berouně terénní šetření,
jehož předmětem bylo zjištění aktuálního stavu a podrobné projednání žádosti v širším okruhu
dotčených subjektů. K záměru se písemnou formou později vyjádřil i správce toku – Lesy České
republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00.
Krajský úřad dospěl k závěru, že tuto specifickou situaci bude řešit vydáním návrhu opatření
obecné povahy k povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského
(Castor fiber). Specifičnost tohoto konkrétního případu spatřuje orgán ochrany přírody v tom, že
kolize přítomnosti bobrů evropských s jinými veřejnými zájmy zde byla řešena již v minulosti
s jinými subjekty, a to ve vztahu ke špatnému stavu silnice 3. třídy č. 45215 Moravský Beroun Bílčice.
Předmětný vodní tok – Důlní potok v daném prostoru má přirozený charakter. Správce toku v dané
lokalitě neeviduje žádný vodohospodářský majetek. Jedná se o úsek vodního toku v přirozeném
korytě ve smyslu § 44 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nelze zde tudíž uplatňovat opatření obecné povahy
č.j. KUOK 42224/2014 ze dne 2. 5. 2014 a č. j. KUOK 48829/2019 ze dne 14. 5. 2019, jenž
prodloužilo platnost povolení výjimky v opatření obecné povahy č.j. KUOK 42224/2014 ze dne 2.
5. 2014. Tímto opatřením obecné povahy je povolena výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněného bobra evropského, a to za určitých přesně stanovených
podmínek, na velké částí správního území krajského úřadu, ovšem na vodních tocích mimo úseky
vodních toků v přirozeném korytě.
P r á v n í r á m e c o c h r a n y b o b r a e v r o p s k é h o:
Bobr evropský je v České republice od roku 1992 chráněn jako zvláště chráněný druh živočicha
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V
současné době se řadí do kategorie silně ohrožených druhů (§ 48 odst. 2 písm. b) zákona).
Seznam zvláště chráněných živočichů je uveden v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění. Bobr evropský je celoevropsky chráněným druhem podle Směrnice Rady Evropy
92/43/EHS, uvedený v Příloze II a Příloze IV.
Podle § 50 odst. 1 a 2 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých
vývojových stádiích. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Dále je zakázáno je
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držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Podle
ustanovení § 56 zákona může orgán ochrany přírody povolit výjimku ze zákazů v případech, kdy
jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. U
zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství,
lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona,
neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého
stavu druhu z hlediska ochrany. Výjimky ze zákazů podle § 56 zákona jsou povolovány na základě
žádosti, řízení není vedeno z moci úřední.
P r o b l e m a t i k a v ý s k y t u b o b r a e v r o p s k é h o:
S trvalým výskytem bobra evropského dochází k situacím, kdy může dojít ke vzniku značných
škod na majetku nebo ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti, přičemž individuální povolování
výjimek ze zákazů neumožňuje zasahovat dostatečně operativně podle aktuální situace. S cílem
umožnit operativní zásahy v případě hájení veřejných zájmů a snížit administrativní zátěž žadatelů
využil krajský úřad pravomoci povolit opatřením obecné povahy vůči blíže neurčenému okruhu
osob výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského. Subjekty,
které jsou oprávněny k provádění činností, povolených touto výjimkou, jsou správci vodních toků a
vlastníci či správci vodních děl nebo staveb, kde dochází k prokazatelným kolizím s činností bobra
evropského.
Bobr evropský jako součást ekosystémů vázaných na vodu svými aktivitami výrazně přeměňuje
prostředí vodních toků, přilehlých niv a vodních ploch. Své základní životní potřeby zajišťuje
stavbami sídel (obydlí), zejména hrabáním nor, dále kácením dřevin a stavbou hrází na vodních
tocích. Z biologického hlediska mají tyto aktivity pozitivní efekt, neboť narůstá diverzita biotických
a krajinných složek, avšak v krajině, která je člověkem pozměněná a intenzivně
obhospodařovaná, vznikají dosti často konfliktní situace.
S hrabáním nor dochází k rozrušování celistvosti a pevnosti břehů vodních toků. Hrabáním nor
jsou narušovány hráze rybníků, vodních nádrží a protipovodňových hrází, které ztrácejí stabilitu.
Technicky upravené ohrázované toky nejsou pro bobry příliš atraktivní, avšak pokud zde k hrabání
nor dojde, je takový stav velmi nebezpečný. Za normálních vodních stavů jsou nory budovány v
březích toku a nezasahují do protipovodňových hrází. Rizikem jsou zvýšené povodňové stavy, kdy
se hladina vodního toku na čas zvýší, a bobři si musí vyhrabat novou úroveň nor, které již mohou
zasahovat do hrází, a ohrožují tak propustnost a bezpečnost hrází. Přestože jde o krátkodobý vliv,
kdy se jedinci po odeznění povodně vrátí zpět na úroveň břehu, funkčně jde o značnou škodu na
hrázi, která se může negativně projevit v následném období při zvýšeném průtoku.
Problémem, který souvisí s budováním nor, je také propadání svrchních partií ochranných hrází či
podhrabaných cest. Několikanásobná perforace břehů vodních toků a ochranných hrází narušuje
jejich stabilitu a může vést i k protržení.
Jednoznačně největší dopad na okolní prostředí má budování bobřích hrází na vodních tocích.
Cílem stavby hrází je zajištění bezpečného pohybu v obývaném území. Především jde o to, zajistit
u vchodu do obydlí takovou úroveň hladiny, aby ani při nejnižších stavech vody nebyl vchod
odkrytý, a dále docílit zatopení části teritoria, což zlepší dostupnost potravních zdrojů a umožní
snazší manipulaci při přibližování potravy k obytným norám. Hráze se proto nevyskytují jen v
místech, kde má bobří rodina obydlí, ale mohou být i v částech teritoria s vhodným potravním
zdrojem.
Přehrazením vodního toku bobří hrází dochází ke změně koryta vodního toku i ke změně
odtokových poměrů. Situace vyžaduje pozornost při povodňových událostech, kdy by bobří hráz
mohla být překážkou odtoku vody. Směrem po proudu je pod bobřími hrady a hrázemi uvolňováno
větší množství splaveného materiálu, které se může lokálně hromadit v nižších tratích toku. V
důsledku většího množství zachyceného materiálu vznikají bariéry v proudu, hrozit může i lokální
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vybřežení. U vodních děl má prioritu jejich funkce, pro kterou byla tato díla zřízena. Správci
vodních toků mají podle dle § 47 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) povinnost udržovat vodní díla v toku, případně další stavby, v
řádném stavu, nezbytném k zajištění funkcí vodního toku. Vlastník vodního díla má obecně (dle §
59 vodního zákona) povinnost udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k
ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Právě v případě vodních děl
může nejčastěji docházet k rozporu mezi požadavky na zajištění jejich bezpečnosti a funkce a
následky aktivit bobra (narušení hrází norováním, poškození či zahrazení výpustných aj. objektů
apod.). Případy protržení hrází rybníka či vodní nádrže mohou mít fatální následky.
V souvislosti se správou toků je spojováno riziko vzniku překážek, které brání plynulému odtoku
vody. Dřeviny slouží v podzimním a zejména v zimním období jako jediný zdroj potravy bobra.
Kmeny pokácené bobry často leží buď na březích toků, nebo přímo v řečišti a nanášením dalšího
materiálu se vytvářejí bariéry. Splavené zbytky potravní činnosti bobrů mohou působit problémy
zejména při povodňových stavech, neboť tak vznikají bariéry v nižších částech toku, zejména u
mostních konstrukcí a propustků, které se splaveným materiálem ucpávají.
Stavbou hrází může být narušena stabilita staveb dopravní infrastruktury, neboť dochází k
podmáčení až přelévání těles dopravních koridorů (bobři využívají k přehrazení často zúžená
místa vodních toků, jako jsou propustky a mosty) a dochází k zatopení objektů infrastruktury. Nová
proudnice nebo zátopa může rovněž ohrozit i objekty, které zatopení nesnesou, např. vrty na
čerpání pitné vody, výpusti čistíren odpadních vod a výusti kanalizací, rybí sádky, hrázová tělesa
rybníků a nádrží atd. Výrazné a dlouhodobé zamokření v okolí toků snižuje také produkční funkci
zemědělských a lesních ploch a ztěžuje, až znemožňuje dostupnost těchto ploch pro hospodaření.
Při porovnání ohrožení jiných veřejných zájmů – ochrany majetku, kde hrozí riziko vzniku
značných škod, a ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatelstva při zvýšených průtocích a v
mimořádných situacích – ve vztahu k ochraně přirozeného vývoje bobra evropského, vyhodnotil
orgán ochrany přírody uvedené veřejné zájmy jako převažující nad zájmem ochrany přírody.
Konkrétní povolené zásahy vůči bobřím hrázím jsou pouze lokálního charakteru a nejsou
směřovány přímo vůči jedincům bobra evropského. Nepředpokládá se úmyslný přímý kontakt s
jedinci. Zánik populace nehrozí.
D ů v o d y p r o p o v o l e n í v ý j i m k y:
Veřejné zájmy, v jejichž prospěch je výjimka povolena, zahrnují činnosti směřující k prevenci
závažných škod, zejména na úrodě, lesích, vodách a ostatních typech majetku a dále v zájmu
ochrany veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti tak, jak je zákonem stanoveno, a tedy dle §
56 odst. 2 písm. b) a § 56 odst. 2 písm. c) zákona.
Neexistence jin ého uspokoji vého řeše ní a udržení popu lace bo
b r a e v r o p s k é h o v p ř í z n i v é m s t a v u:
Je jednoznačně jasné, že uspokojivého výsledku na lokalitě lze dosáhnout pouze technickým
opatřením. Povolovaná činnost neovlivní populace bobra evropského, při povolované činnosti
nebude docházet k přímému ohrožení bobrů, místní populace zde má výborné podmínky pro
trvalý výskyt. Pro úplnost orgán ochrany přírody uvádí, že v současné době má bobr evropský na
území ČR několik stálých větších populací a dále se dynamicky šíří a osídluje souvislé úseky toků
(nejsilnější osídlení je v povodí řeky Moravy, a to včetně přítoků). Ohrožení existence druhu
nehrozí. V Evropě je druh početně na neustálém vzestupu. v ČR byla celková velikost populace ke
konci roku 2015 odhadována na více než 6000 jedinců.
K tomu orgán ochrany přírody dále uvádí. V současné době se na předmětné lokalitě nachází asi
čtyři bobří obydlí (tzv. hrady), což svědčí o výborném místě pro trvalý výskyt bobrů. Bobří hrází
nadržená vodní plocha slouží spíše pro dopravu materiálu a potravy. Bobři zde mohou úspěšně
přebývat, ikdyž dojde ke snížení hladiny. Na druhou stranu tato skutečnost může být jistým rizikem
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spočívající v úpornější snaze bobrů o udržení zvýšená hladiny v daném prostoru.
Jako vhodně řešení stávající situace na lokalitě se nabízí:
1) Opakované snižování koruny hráze na potřebnou úroveň
Jedná se o dlouhodobou záležitost, kdy se může podařit dosáhnout kompromisní hladiny, ale
obvykle považuje bobr narušení hráze za své selhání a novou buduje pevnější a vyšší. Při této
variantě řešení je často bobr úspěšnější než lidská snaha.
2) Perforace hráze (v požadované úrovni) na 3 – 4 místech pomocí plastových trubek
zabudovaných do hráze
Pro bobra je obvyklé opravit otvor přímo v hrázi, ale má problém řešit únik nadržené vody mnoha
drobnými otvory, navíc umístěnými mimo těleso hráze, která se mu jeví jako kompaktní. Jestliže je
splněn základní atribut – vstup do obytné nory nebo hradu je pod vodou (tedy bezpečný), tak bobr
snížení hladiny akceptuje. Podrobný popis provedení perforace hráze lze nalézt na webu AOPK
ČR: https://www.zachranneprogramy.cz/bobr-evropsky/ke-stazeni/, v publikaci „Průvodce v soužití
s bobrem“ na str. 41-47.
Tato výjimka umožňuje oprávněným osobám vykonávat povolené činnosti za stanovených
podmínek.
Orgán ochrany přírody ustanovil podmínku o zajištění přítomnosti biologického dozoru. Biologický
dozor bude dozorovat provedení odstranění bobří hráze a bude monitorovat realizaci akce tak,
aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení bobrů na životě (týká se zvolení vhodného termínu i
způsobu provedení plánovaného opatření). Odborná pomoc je potřebná z toho důvodu, aby
postup vůči živočichům byl co nejšetrnější.
Orgán ochrany přírody stanovil podmínku oznámení zásahu předem, a to z důvodu informovanosti
orgánu ochrany přírody, zejména ve vztahu k třetím osobám, příp. k provedení kontroly na místě.
Oprávněné osoby, které provedou zásah, mají zpracovat písemnou zprávu o tom, jaká opatření
skutečně provedly a rovněž mají vyhodnotit výsledky, zda provedené zásahy splnily svůj účel.
Podmínka o zdokumentování provedených zásahů v daném roce a předávání zpráv o realizaci
zásahů je stanovena z kontrolních důvodů a z důvodu informační povinnosti k uplatňování
výjimek, která je zákonem o ochraně přírody a krajiny stanovena (§ 56 odst. 7 zákona).
Orgán ochrany přírody nestanovuje časové omezení povolované činnosti v rámci kalendářního
roku. Vychází z předpokladu, že bobři danou lokalitu mohou využívat i v případě snižování hladiny
zátopy do úrovně nivelity přístupové komunikace k vodnímu zdroji. Přesto je vhodné zásahy
provádět v období, které respektuje citlivé období přezimování, rozmnožování a odchovu mláďat
bobra, a tedy v období od 1. března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října v kalendářním roce.
Toto opatření obecné výjimky krajský úřad časově omezil do konce roku 2024 a má za to, že se
jedná o dostatečně dlouhou dobu pro vyřešení aktuálních problémů, jež v dotčeném území
způsobuje nadržení vody bobří hrází.
K p r o j e d n á n í n á v r h u o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y:
Orgán ochrany přírody neobdržel žádné námitky proti návrhu opatření obecné povahy. V rámci
projednávání návrhu opatření obecné povahy obdržel orgán ochrany přírody souhlasné závazné
stanovisko místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu č.j. MEST68734/2021 ze dne 7. 6.
2021. Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí vydal souhlasné závazné stanovisko a
stanovil splnění pěti podmínek, které orgán ochrany přírody plně zapracoval do výroku tohoto
opatření obecné povahy (viz čl. V body 4 – 8).
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Poučení:
Opatření obecné povahy se podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále „správní řád“) oznámí veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy správní orgán
zveřejní na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních
obvodů se opatření obecné povahy týká. Zveřejnění bude provedeno i způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.
Podle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne……………

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Příloha: Mapový zákres vymezeného území
Rozdělovník:
1. Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, IČO: 00296244 +
úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK)
Na vědomí:
2. Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČO: 00295973
3. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO: 42196451,
prostřednictvím Lesy České republiky, s.p., oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská
2128/52, 710 00 Ostrava
4. Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13,
779 00 Olomouc
ostatní:
6. spis + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK)
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Eva Stodolová
Elektronický podpis - 17.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Renata Honzáková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 1.9.2021 10:03:24-000 +02:00

7. strana opatření obecné povahy č.j. KUOK 32816/2021

