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VYZVA
Krajský ú řad Pardubické ho kraje, odbor ®ivotní ho prostředí a zemědělství , v souladu
s ustanovení m $ 172 odst. 1 zákona č . 500/2004 sb., správní řád, ve zné ní pozděj¹ í ch
předpisů , tí mto vyzývá dotč ené osoby, aby k ní ®e uvedené mu návrhu opatření obecné
povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na ú řední desce Krajské ho ú řadu Pardubické ho
kraje podaly připomí nky nebo námitky. Dotč enými osobami jsou v souladu s ustanovení m
$ 2 odst. 3 správní ho řádu ty osoby, jich® se dotýká návrh opatření obecné povahy. PřÍ padné
připomí nky nebo námitky je třeba zaslat pí semně na adresu: Krajský Úřad Pardubické ho
kraje, Komenské ho náměstí č . 125, 532 11 Pardubice, pří padně elektronicky e-mailem
podepsaným zaruč eným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
posta@pardubickykraj.cz nebo prostřednictví m veřejné datové sí tě do datové schránky - lD
datové schránky: z28bwu9.

Nebudou-li ¾ ádné námitky ani připomí nky uplatněny, bude opatření obecné povahy vydáno
v ni¾ e uvedené m znění .

ruÁvnn oPATŘEt{í oeecruÉ povAHY
Krajský ú řad Pardubické ho kraje, odbor ®ivotní ho prostředí a zemědělství (dále té ® ,,krajský
ú řad"), jako věcně i mí stně pří slu¹ ný orgán ochrany pří rody a krajiny ve smyslu ustanovení
$ 29 odst. 1 a $ 67 odst. 1 zákona č . 12912000 Sb., o krají ch, ve znění pozděj¹ í ch předpisů ,
a ustanovení $ 77a odst. 5 pí sm. h) zákona č . 11411992 sb., o ochraně pří rody a krajiny, ve
znění pozděj¹ í ch předpisů (dále té ® ,,zákon o ochraně pří rody"), vydává dle ustanovení $ 17'l
zákona č . 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj¹ í ch předpisů (dále té ®
řád"), a
',správní

vsouladusustanovení mi $56odst. 1aodst.2pí sm.b)ac)zákonaoochraněpří rodyana
základě $ 56 odst. 4 zákona o ochraně pří rody toto opatření obecné povahy, kteým se
povoluje výjimka ze zákazu ¹ kodlivě zasahovat do přirozené ho vývoje zvlá¹ tě chráněné ho
®ivoč icha zařazené ho do kategorie silně ohro®ených druhů - bobra evropské ho (Casfor
fiber).
l.

Krajský ú řad tí mto opatření m obecné povahy, v souladu s ustanovení mi $ 56 odst. 1 a odst.
2 pí sm. b) a c) zákona o ochraně pří rody, povoluje v zájmu prevence záva®ných ¹ kod na

rybolovu, vodách (vodní ch dí lech), lesí ch a ostatní ch typech majetku a v zájmu veřejné
bezpeč nosti, za ní ®e stanovených podmí nek, výjimku ze zákazŮ uvedených v $ 50 odst. 2
zákona o ochraně pří rody, konkré tně ze zákazu ru¹ it jedince silně ohro®ené ho druhu bobr
evropský, a dále ze zákazŮ po¹ kozovat č i nič it jí m u®í vaná sÍ dla, a to pro následují cí č innosti:

a)
b)
c)
d)

likvidace bobří ch sí del (podzemní ch nor, tzv. polohradů a hradů ),
odstraňování a zprů toč ňováníbobří ch hrází ,
odstraňování pevných překá®ek ve vodní ch tocí ch vzniklých v souvislosti s č inností
bobra evropské ho,
vypou¹ tění rybní ků a umělých vodní ch nádr®i, které jsou souč ástí biotopu bobra
evropské ho, v souladu se schváleným manipulač ní mřádem'
il.

I

oprávněnými osobami, kteným se výjimka tí mto opatření m obecné povahy povoluje, jsou
a) správci vodní ch toků 1,
b) vlastní ci č i nájemci rybní ků 2a vlastní ci č i správci dal¹ í chvodní ch děl3,
c) vlastní ci nebo správci staveb veřejné infrastrukturya,
(dále té ®,'oprávněné osoby").

2'

oprávněné osoby mohou provedení m jednotliuých zásahů v rozsahu jim pří slu¹ ejí cí ho
oprávnění pověřit dal¹ í osoby (dále té ¾ ,,pověřená osoba"), které v¹ ak musí být
prokazatelným způ sobem pouč eny o podmí nkách, za kteých lze vykonávat č innosti
povolené na základě tohoto opatření obecné povahy.
llt.

Výjimku lze uplatňovat v ú zemí ve správní pů sobnosti krajské ho ú řadu, jako věcně i mí stně
pří slu¹ né hoorgánu ochrany pří rody, kromě zvlá¹ tě chráněných ú zemí a jejich ochranných
pásem, na:

a) vodní ch tocí ch mimo ú seky vodní ch toků
b)

c)

d)

v

přirozené m korytěs [vyjma č ástí
přirozených koryt uvedených v bodě b) tohoto č lánku],
vodní ch tocí ch v přirozených korytech, a to pouze v ú secí chdo vzdálenosti 200 metrů
od vodní ho dí la,
rybní cí cha dal¹ í chvodní ch dí lech,
stavbách veřejné infrastruktury,

a to v pří padech, kdy bobří sí dla, bobří hráze a pevné překá®ky ve vodní ch tocí ch způ sobené
č inností bobra: prokazatelně ohro®ují bezpeč nost, provozuschopnost a stabilitu vodní ch děl a

staveb veřejné infrastruktury, zvý¹ ení mhladiny vodní ho toku mohou způ sobit vznik
povodňové situace, zabraňují č i mohou zabránit plynulé mu odtoku vody při povodni, nebo
významným způ sobem omezují hospodářské vyu¾ ití okolní ch pozemků .

lv.
Výjimku lze uplatňovat ode dne nabytí ú č innostitohoto opatření obecné povahy ka®doroč ně:

.

období od 1. března do 30. dubna a od 15. č ervence do 31. ří jna kalendářní ho roku,
pokud se jedná o č innosti uvedené v č l. l. pí sm. a)'

as zátona č . 254l2oo1 sb., o vodách a o změně něktených zákonů ' ve znění pozděj¹ í ch předpisů (dále té ¾ ,,vodní zákon")
2 pí sm. c) zákona č . 99/2oo4 sb., o rybní kářství ' Vlýkonu rybářské ho práVa, Í ybářské strá¾ i, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
někteých zákonů , Ve znění pozděj¹ í ch předpisů
J
s 55 Vodní ho zákona
]i z oost. 1 pí sm. k) zákona č . 'l83/2006 Sb., o ú zemní mplánování a stavební m řádu' ve zné ní pozděj¹ í ch předpisů
" 5 44 odst. 2 vodní ho zákona
]5
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.

V období od 1. března do 31. ří jna, pokud jde o č innosti uvedené v č l. l. pí sm. b),

po celý kalendářní rok, pokud jde o č innosti uvedené v č l. l. pí sm. c) a d).
V.

Výjimku lze uplatňovatza těchto podmí nek:

a)

oprávněná osoba, která hodlá prové st č innost uvedenou v č l. l. pí sm' a) nebo b)
tohoto opatření obecné povahy, musí tuto skuteč nost oznámit krajské mu ú řadu
nejmé ně 15 dnů předem (osobně, datovou schránkou č i pí semně prostřednictví m
provozovatele po¹ tovní chslu®eb). Tato povinnost neplatí v pří padě zásahů
provedených podle č l. Vl' tohoto opatření obecné povahy. V těchto krizových
situací ch platí povinnost krajské mu ú řadu tuto skuteč nost oznámit nejpozději v den
zásahu, a to telefonicky (některé mu ze zaměstnanců kra.;ské ho ú řadu zařazené mu do

oddělení ochrany pří rody)

a

zároveň

b)

na

elektronicky (e-mailem
adresu
V pří padě, ®e bude takto oznámený zásah v zásadní m
rozporu s dal¹ Í mizájmy ochrany pří rody, mů ®e krajský ú řad tento zásah omezit nebo
zakázat.
oznámení dle bodu a) musí obsahovat následují cí nále®itosti:
o datum zásahu,
lokalizacizásahu (ř. km, parc. č . a k. ú ., zákres do mapy, pří p. souřadnice GPS),
o zdů vodnění zásahu (např. zaji¹ tění plynulé ho odtoku, ohro®ení stability hráze atd.),
o popis předpokládaných opatření ,
. fotodokumentaci mí sta před provedení m zásahu.
oprávněná osoba, která provedla v dané m roce zásah uvedený v č l. l. pí sm. a) nebo b)
tohoto opatření obecné povahy, musí zaslat nejpozději do 31. prosince té ho® roku
krajské mu ú řadu pí semnou zprávu (v ti¹ těné nebo elektronické podobě), která musí
obsahovat:
a) ú daje o poč tu provedených zásahů ,
b) lokalizaci ka®dé ho jednotlivé ho zásahu (ř. km, parc. č ., k. ú ., zákres do mapy, pří p.
souřadnice GPS),
c) termí n realizace ka®dé ho zásahu,
d) zdů vodnění jednotlivých zásahů ,
e) popis skuteč ně provedených opatření u ka®dé ho zásahu,
vyhodnocení provedených opatření .
posta@pardubickvkrai.cz).

.

c)

f)

vt.

V

krizových situací ch vzniklých v souvislosti s č inností bobra, tzn' při bezprostřední m
ohro®ení 6 veřejné ho zdraví , veřejné bezpeč nosti č i při bezprostředně hrozí cí mu vzniku ¹ kod
znač né horozsahu na nemovité m majetku, lze výjimku uplatnit i na objektech nevymezených
v č l. lll. tohoto opatření obecné povahy a mimo č asové omezení stanovené v č l. lV. tohoto
opatření obecné povahy, av¹ ak pouze za ú č astikvalifikované osoby (biologické ho dozoru),
předem odsouhlasené krajským ú řadem.

6

Za bezprostřední ohro®ení se pro ú č elytohoto opatření obecné povahy pova®ují zejmé na situace podle s 64 vodní ho zákona a situace, kdy
nastanou mimořádné okolnosti, doýkají cí se bezpeč nosti Vodní ho dí la, zji¹ těné při technicko_bezpeč nostní mdohledu podle s 61 a s 62 vodní ho
zákona.
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vil.
Rozhodnutí o povolení výjimky dle $ 56 zákona o ochraně pří rody a krajiny vydaná krajským
ú řadem před nabytí m ú č innostitohoto opatření obecné povahy zů stávají v platnosti; na
zásahy takto povolené se toto opatření obecné povahy vztahuje od první ho dne po skonč ení
platnosti těchto rozhodnutí .

vill.
Výjimka povolená tí mto opatření m obecné povahy platí do 31' 12. 2023.

oDŮvoDNĚNí
Krajský ú řad je věcně i mí stně pří slu¹ nýmorgánem ochrany pří rody na ú zemí Pardubické ho
kraje (mimo ú zemí chráněných krajinných oblastí , národní ch pří rodní ch rezervací a jejich
ochranných pásem, národní ch pří rodní ch památek a jejich ochranných pásem a mimo
pozemky a stavby, které tvoří souč ást objektů dů le®itých pro obranu státu), mj. i k povolování
výjimek dle $ 56 zákona o ochraně pří rody ze základní ch ochranných podmí nek zvlá¹ tě
chráněných druhů ®ivoč ichů .Dle odst. 4 tohoto ustanovení zákona o ochraně pří rody je
mo®né výjimku týkají cí se neurč ité hookruhu osob povolit opatření m obecné povahy.
S ohledem na roz¹ iřují cí se ú zemí s výskytem bobra evropské ho v Pardubické m kraji a
s ohledem na rostoucí ¹ kody7 tí mto druhem způ sobené se krajský ú řad rozhodl vyu®í t
mo®nosti vydat pří slu¹ nou výjimku opatření m obecné povahy. Cí lem takto povolené výjimky
je zejmé na sní ®it administrativní zátě¾ ®adatelů o individuální výjimky a umo®nit předev¹ í m
operativně zasahovat v zájmu veřejné bezpeč nosti a prevence záva®ných ¹ kod na majetku.
Pro potřeby tohoto opaření obecné povahy byly definovány:
Bobří sí dla, kteými mohou být nory, polohrady a hrady.
Nory jsou nejč astěj¹ í mtypem bobří ho obydlí a nacházejí se pod povrchem země. Dle
ú č elu,ke které mu byly vytvořeny, dělí me nory na sí delní a Úkrytové . Nora ú krytová
slou®í pouze jako přechodný ú kryt a dosahuje dé lky maximálně několika metrů .
V ka®dé m bobří m teritoriu se jich nacházi velké mno®ství . Sí delní nora je trvalým
obydlí m, ve které m rodina společ ně tráví zejmé na zimní období . Dé lka sí delní nory
mů ®e dosahovat několik desí tek metrů ' V teritoriu je nejč astěji jedna č i dvě sí delní
nory. oba typy nor jsou v břehu toku č i nád¾ e orientovány ¹ ikmo vzhů ru tak, aby se
jejich obytné č ásti nacházely nad ú rovní vodní hladiny (i nad ú rovní spodní hladiny
vody). Dále je pro ně společ né to, ®e jejich vstupy (výstupy) jsou vyú stěny pod vodní
hladinou' V období sucha a následně sní ®ené ú rovně vodní hladiny mohou být tyto
vstupy (výstupy) obna®eny.
Polohrady jsou formou sí delní ch nor za situace, kdy břeh toku č i nád¾ e není
dostateč ně vysoký nebo v pří padě, ®e strop sí delní nory se propadne' Bobři si pak
vytváří nad podzemní m systé mem náhradní střechu z větví , vegetace, bahna a
kamenů - vznikají tak tzv. polohrady. Ty jsou ji® patrné na povrchu země. V teritoriu

.

o

je vybraným zvlá¹ tě chráněným ®ivoč ichem' u které ho lze za ¹ kody způ sobené na trvalých porostech a
Bobr.
"urop.ký
polní ch plodinách uplatňovat dle zákona č . 115/2000 Sb.' vplatné m zněnÍ , finanění kompenzace. o poskýnutí
nesklizených
náhrady ¹ kody podle tohoto zákona po¹ kozený po®ádá krajský ú řad pří slu© nýpodle mí sta, kde ke ¹ kodě do¹ lo' Při uplatnění
nároku na náhradu ¹ kody je postupováno dle $ 8 a® $ 10a zmí něné ho zákona a dle jeho prováděcí vyhlá¹ ky ě. 360/2000 sb.'
v platné m znění . Jiné , ne® vý¹ e uvedené ¹ kody, pů sobené předmětným druhem nejsou státem kompenzovány.

'
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a

bývají nejč astějijeden č i dva polohrady. Kromě sí delní hopolohradu je v teritoriu opět
pří tomno velké mno®ství ú krytových nor'
Hrady jsou formou trvalé ho sí dla v teré nu, kteý neumo®ňuje hrabání nor (ní zké
břehy, vysoká hladina spodní vody, mokřadní oblasti). Jedná se o stavby z větví ,
vegetace, bahna a kamenů , které mohou dosahovat znač ných rozměrů a jsou
obklopeny vodou. obytná č ást hradu se nachází nad ú rovní vodní hladiny. opět zde
platí pravidlo, ®e vstupy/výstupy jsou bezpeč ně ukryty pod vodou. V teritoriu se
nacházi nejč astěji jeden č i dva hrady. Jestli®e to teré n umo®ňuje, nachází se
v teritoriu dále velké mno®ství ú krytových nor.

Bobří hráze jako pří č néstavby ve vodní ch tocí ch, tvořené z větví ' vegetace, kmenů , bláta a
kamení , se schopností zad¾ et Vodu, č í m®mají znač ný konfliktní potenciál z dů vodu rozlivu
vody, podmáč ení okolní ch pozemků č i ovlivnění směru toku atd.
Pevnými překá®kami ve vodní ch tocí ch, které vznikly v souvislosti s č inností bobra, jsou
my¹ leny té měř výhradně padlé stromy č ijejich č ásti zasahují cí do prů toč né hoprofilu vodní ho
toku.

Bobrevropský je pů vodní mdruhem a bě®nou souč ástí na¹ í pří rody.V 18. století a následně
znovu v 19. století byl tento druh ¾ ivoč ichana na¹ em Území té měř vyhuben, postupně se
v 20. století bobr evropský do na¹ í pří rody navrátil a zejmé na v druhé polovině tohoto století
se zač ala populace bobrů rozrů stat, k č emu® poslé ze přispěla i zákonem stanovená ochrana
tohoto druhu ®ivoč icha. V souč asné době je populace bobrů evropských na neustálé m
vzestupu a vzhledem k biotopů m spjatým s vodní m prostředí m, které tento druh ®ivoč icha
osí dluje, dochází v dů sledku č innosti bobrů ke ¹ kodám na rů zných typech majetků (např. na
veřejné infrastruktuře). S tí m je ú zce spojeno i potenciální ohro®ení veřejné bezpeč nosti a
zdraví lidí .

K ochraně bobra evropské ho přijalo Ministerstvo ®ivotní ho prostředí Program pé č eo bobra
evropské ho v Č eské republice (viz http:/lwww.mzp.czfcz/proqramv pece), jeho® cí lem je
zabezpeč it stabilní a ud¾ itelnou populaci bobra evropské ho s ohledem na prevenci jí m
způ sobovaných ¹ kod v souvislosti s hospodářským vyu®ití m krajiny. Území Č eské republiky
bylo rozděleno do tří zón (A, B, c). Cí lem zonace bylo odli¹ ení mí ry pé č eo bobra
evropské ho v kontextu celé Č eské republiky. V zóně A je nav¾ ena nejvy¹ ¹ í mí ra ochrany
bobra evropské ho. Tato zóna zahrnuje v¹ echny evropsky významné lokality, kde je bobr
předmětem ochrany. Její hlavní funkcí je zaruč it svou rozlohou, hydrologickým uspořádání m,
potravní nabí dkou a migrač ní mi mo®nostmi dostateč né podmí nky pro dlouhodobý stabilní
vývoj populace bobra evropské ho v rámci Č eské republiky. V přechodové zóně B je zájem
na ochraně bobrů podří zen hospodaření a jiným zájmů m č lověka v krajině. Tato zóna
zaují má převá®nou č ást ú zemí Č eské republiky (cca 86 %). Smyslem zóny B je omezení
negativní ch dopadů aktivit bobrů , je® jsou překá®kou v rozvoji, u®Í vání nebo ú d¾ běkrajiny'
Rozumí se tí m soubor opatření , zahrnují cí ch rů zné typy měkkých (neletální ch) opatření , dále
pří má redukce bobří ch hrází i obydlí , v odů vodněných pří padech lze mí stně (nikoliv plo¹ ně)
přistoupit k eliminaci jedinců nebo celých rodin. Celé ú zemí Pardubické ho kraje se nachází
v té to zóně B. V oblastech s vysokou koncentrací rybní ků a vodní ch nádr¾ i, doprovázených
zároveň velkým mno®ství m ú ®ivných biotopů , byla vymezena zóna C, kde by mělo být
z dů vodu neú měrných rizik jaké koliv osí dlení bobrem evropským eliminováno (tj. prováděn
odlov v souladu se zvlá¹ tní mi předpisy).
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Bobr evropský je předmětem ochrany dle práva Evropské ho společ enství ,konkré tně dle
Směrnice Rady 92l43lEHS o ochraně pří rodní ch stanovi¹ ť , volně ®ijí cí ch®ivoč ichů a planě
rostoucí ch rostlin. Dle národní ho práva se jedná o zvlá¹ tě chráněný druh, kteý byl dle $ 48
zákona o ochraně pří rody, resp. dle Pří lohy č . lll vyhlá¹ ky č . 39511992 Sb. kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o ochraně pří rody, v platné m znění , zařazen do
kategorie silně ohro®ených druhů .
Zvlá¹ tě chránění ®ivoč ichové jsou chráněni ve v¹ ech svých vývojových stádií ch' Chráněna
jsou jimi u®ivaná přirozená i umělá sí dla a jejich biotop' Dle ustanovení $ 50 odst. 2 zákona
o ochraně pří rody je zakázáno ¹ kodlivě zasahovat do přirozené ho vývoje zvlá¹ tě chráněných
®ivoč ichů ,zejmé na je chytat, chovat v zajetí , ru¹ it, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno
sbí rat, nič it, po¹ kozovat č i přemisť ovat jejich vývojová stádia nebo jimi u¾ ivaná sí dla. Je té ®
zakázáno je d¾ et, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabí zet za ú č elemprodeje
nebo výměny.
Výjimku ze základní ch podmí nek ochrany lze dle ustanovení $ 56 zákona o ochraně pří rody
udělit mimo jiné v pří padě, kdy jiný veřejný zájem převa®uje nad zájmem ochrany pří rody a
u zvlá¹ tě chráněných druhů , které jsou naví c předmětem ochrany podle práva Evropské ho
společ enství ,jen pokud je dán někteý z dů vodů uvedených v $ 56 odst. 2 zákona o ochraně
pří rody, neexistuje-lijiné uspokojivé ře¹ ení a pokud povolovaná č innost neovlivní dosa®ení č i
ud¾ ení pří znivé hostavu z hlediska ochrany.

V první řadě je nutné posoudit, zda existuje jiný veřejný zájemazda tento zájem převa®uje
nad konkurují cí m veřejným zájmem na ochraně pří rody. Záiem ochrany pří rody krajský
ú řad shledává v ochraně předmětné ho druhu, jen® byl dle vyhlá¹ ky č . 395/1992 Sb. zařazen
mezi zvlá¹ tě chráněné druhy, a kteý je rovně® předmětem ochrany dle práva Evropské ho
společ enství 'Krajský ú řad dále shledává zájem ochrany pří rody v ochraně stanovi¹ ť
(biotopů ) těchto druhů . ochrana pří rody je dle ustanovení $ 58 odst. 1 zákona o ochraně
pří rody veřejným zájmem a ka®dý je povinen při u¾ í vánÍ pří rody a krajiny strpět omezení
vyplývají cí ztohoto zákona. Dle ustanovení $ 16 odst. 1 vyhlá¹ ky č .395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o ochraně pří rody, je základem ochrany ®ivoč ichů
komplexní ochrana jejich stanovi¹ ť .

Bobr evropský nejč astěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů .
Přednost dává pomalu tekoucí m a® stojatým vodám s dostateč nou hloubkou a omezeným
kolí sání m hladiny (rybní ky' vět¹ í odstavená ří č níramena, mlýnské náhony se stabilizovanou
hladinou vody, zdr®e nad jezy, jezera po tě®bě ¹ těrkopí sku).Bobr je býlo®ravec, konzumují cí
předev¹ í m mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasan, ol¹ e). Kácení dřevin je nejintenzivněj¹ í
během podzimní ch a zimní ch měsí ců .Při kácení preferuje dřeviny o prů měru do 20 cm.
V letní m období jsou hlavní slo®kou potravy byliny. Bobři obývají nory, které hrabou v březí ch
vodní ch toků č i nád¾ í . Na malých mělkých tocí ch staví hráze, č im® zvy¹ ují hladinu vody, aby
byly východy z nor nebo hradů bezpeč né .Bobři ®ijí v párech, které obhajují teritorium (na
vodní ch tocí ch mí vá dé lku od několika set metrů asi do 2 km). Převa®uje soumrač ná a noč ní
aktivita. Mlád'ata se rodí v dubnu a® srpnu, v jednom vrhu jich je 2 - 5.
Jak ji¾ bylo uvedeno vý¹ e, v minulosti byl bobr té měř vyhuben jako®to cenný zdroj ko®e¹ iny,
byl v¹ ak loven i pro maso a výmě¹ ek pohlavní ch ¾ láz. Bobři byli pronásledováni v někteých
oblastech i pro ¹ kody způ sobené na hrázich rybní ků .Zneč i¹ tění toků nemá na bobra
významný vliv, podstatněj¹ í negativní dopad mohou mí t změny v charakteru řeč i¹ tě(Úpravy
břehů a břehových porostů ). Problé m mohou představovat střety s dopravní mi prostředky.
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V souč asnosti ov¹ em na ú zemí Č eské republiky dochází k postupné mu nárů stu poč etnosti a
¹ í řeníbobra do nových oblastí .

Bobr evropský jako souč ást ekosysté mŮ vázaných na vodu svými aktivní mi změnami
výrazně přeměňuje prostředí vodní ch toků , přilehlých niv a vodní ch ploch. Své základní
®ivotní potřeby zaji¹ ť uje stavbami sí del (obydlí ), zejmé na hrabání m nor, dále kácení m dřevin
a stavbou hrází na vodní ch tocí ch. Z biologické ho hlediska mají tyto aktivity pozitivní efekt,
neboť narů stá divezita biotických a krajinných slo®ek, av¹ ak v krajině, která je č lověkem
pozměněná a intenzivně obhospodařovaná, vznikají konfliktní situace (stavby hrázi, hradů ,
polohradů , hloubení nor atd.). Jednoznač ně největ¹ í dopad na okolní prostředí má budování
bobří ch hrází na vodní ch tocí ch. Hlavní mi dů vody, které vedou bobry k přehrazování vodní ch
toků , jsou malá hloubka vody při ú stí do obydlí a nedostupnost dřevin na březí ch. Cí lem
stavby hráze je zabezpeč it u vchodu do obydlí takovou ú roveň hladiny, aby ani při nejni®¹ í ch
stavech vody nebyly vchody odkryté . Druhým dů vodem budování hrázi je zatopení č ásti
teritoria, které zlep¹ í dostupnost porostů a umo®ní snaz¹ í manipulaci se dřevem. Hráze se
proto nevyskytují jen v mí stech, kde má bobří rodina obydlí , ale jsou i v mí stech s vhodným
bohatým porostem' Hráze také slou®í pro zaji¹ tění bezpeč né ho pohybu v obývané m ú zemí .
Přehrazení m vodní ho toku bobří hrází dochází ke změně koryta vodní ho toku i ke změně
odtokových poměrů . Situace vy®aduje pozornost při povodňových událostech, kdy by bobří
hráz mohla být překá®kou odtoku vody. Směrem po proudu je pod bobří mi hrady a hrázemi
uvolňováno vět¹ í mno®ství splavené ho materiálu, které se mů ®e lokálně hromadit v ni®¹ í ch
tratí ch toku. Výrazné a dlouhodobé zamokření v okolí toků má za následek sní ®ení
produkč ní chschopností zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných ploch, ohro®ení vodní ch
děl na vodní ch tocí ch, ale i ohro®ení dal¹ í chobjektů (vrtů , studní a dal¹ í chzařizení nutných
k zaji¹ tění zásobování obyvatel pitnou vodou) nacházejí cí ch se v blí zkosti takto
zamokřených ú zemí .Vý¹ e popsanou č inností dále bobr evropský negativně pů sobí na
stabilitu vodní ch toků , hrází rybní ků a nád¾ Í a protipovodňových hrázi' K naru¹ ení stability
hrází u rybní ků a nádr®i dochází předev¹ í m, jsou-li vystavěny ze sypké ho materiálu a nejsou
tak zpevněné . U protipovodňových hrázi mŮ®e k po¹ kození dojí t zejmé na v období zvý¹ ené
vodní hladiny při povodňových stavech, kdy si bobři budují novou ú roveň nor, které ji® mohou
do takovýchto hrází zasahovat s negativní m vlivem na jejich propustnost a bezpeč nost, co®
se odrazí i na funkč nosti té to hráze po odeznění povodňové ho stavu, např. jen při zvý¹ ené m
prů toku. V souvislosti s hrabání m nor a cest dochází dále k naru¹ ení stability svrchní č ásti
hrází a břehů vodní ch toků , přič em® mů ®e dojí t i k jejich propadnutí , č im®je ohro®en pohyb
lidí a pojí ®dějí cí techniky.

Dal¹ í nebezpeč í vyplývají cí z č innosti bobrů souvisejí s kácení m dřevin. Bobr evropský je
schopný pokácet strom té měř jaké koli velikosti. Kromě stavby hrázi vyu¾ í vábobr dřeviny,
resp. lýko a ků ru, jako potravu na podzim a V zimě. Jak bylo ji® uvedeno, tak tato č innost
bobra mů ®e mí t pozitivní vliv na druhovou a věkovou skladbu dřevin rostoucí ch mimo les
v okolí vodní ch toků a ploch. S touto č inností jsou v¹ ak spjata i negativa. Negativem je
mo®né ohro®ení druhové skladby hospodářských lesů nacházejí cí ch se v okolí vodní ch toků ,
mohou být ohro®eny ohryzem a skácení m i ovocné dřeviny a v nemalé mí ře i hospodářské
plodiny na polí ch. Jednoznač ně negativně je mo¾ né vní mat i kácení dřevin podé l vodoteč í ,
rybní ků a nádr¾ i, kde tyto dřeviny plní zpevňují cí funkci. Vy¹ ¹ íriziko je v¹ ak spatřováno ve
vzniku barié r na vodní ch tocí ch a tí m ohro®ené prů toč nosti. Pokácené kmeny se toti® č asto
nacházejí pří mo v korytě toku a naplavení m dal¹ í ho materiálu dochází k překá®kám mají cí m
vliv na prů tok vody, zejmé na při povodňových stavech. Zvý¹ ené riziko je pak u mostní ch
konstrukcí , kdy mů ®e dojí t i k jejich neprostupnosti. Riziko lze rovně¾ shledávat v nestabilitě
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dřevin, které byly bobrem výrazněji po¹ kozeny, přič em® zů stávají nastojato. Provozní
bezpeč nost takovýchto dřevin je výrazně sní ®ena a předev¹ í m v pří padě mimořádněj¹ í ch
projevů poč así hrozí pád těchto dřevin.

Nejvýznamněj¹ í dopad na okolní prostředí má budování bobří ch hrází . Zatopení m okolní ho
Územi dochází ke zvy¹ ování diverzity mí stní hoekosysté mu, co® je mo®né pova¾ ovat za
pozitivní pří nos. Stavba hrází s sebou v¹ ak nese řadu rizik, předev¹ í m co se týč e ohro®ení
veřejné bezpeč nosti, veřejné ho zdravi a mo®né ho vzniku ¹ kod na rů zných typech majetku.
Vybudování m bobří hráze dochází k přehrazení vodní ho toku, a tí m ike změnám odtokových
poměrů . V korytě vodní ho toku dochází k hromadění naplavené ho materiálu, kteý omezuje
prů toč noukapacitu koryta vodní ho toku. Kromě mo®né ho lokální ho vybře®ení mů ®e zejmé na
při povodňových stavech dojí t k zásadní mu zamezeni odtoku vody, její mu nad¾ ení a
následné mu vybře®ení mimo koryto toku. Zájem na ochraně bobra evropské ho koliduje i
s povinnostmi správců vodní ch toků a vlastní ků vodní ch děl vyplývají cí ch z vodní ho zákona.
Tito jsou povinni dle uvedené ho zákona ud¾ ovat objekty v řádné m stavu, aby byla zaji¹ těna
jejich funkč nost a nedocházelo k ohro®ení veřejné bezpeč nosti, majetku apod. Rozlivem
vody mů ®e být v urč itých pří padech ohro®ena i lesní a zemědělská pů da, zejmé na samotná
ú roda. K zatopení č asto dochází i u objektů (veřejné ) infrastruktury, přič em® u někteých
objektů , jako jsou např' vrty pitné vody, mů ®e dojí t i k ohro®ení zdraví lidí . Následkem
vybře®ení vody rovně® dochází k podmáč ení těles dopravní ch komunikací a objektů na
těchto komunikací ch (mosty, opěrné zdi, propustky atd.), č í m®mů ®e být rovně® znatelně
ohro®ena stabilita těchto objektů , a tí m i veřejná bezpeč nost a zdraví osob. Dále mohou
tí mto vznikat i znač né majetkové ¹ kody. Krajský Úřad ji® v minulosti ře¹ il několikrát takové to
pří pady, napří klad nedaleko Moravské Třebové , kde docházelo právě k zatápění vrtů pitné
vody nebo poblí ® obce Třebařova, kde byla v dů sledku č inností bobra evropské ho zatápěna
mí stní komunikace.
Na základě shora uvedené ho krajský Úřad dospěl k závěru, ®e ochrana bobra evropské ho
v mnohé m koliduje se zaji¹ tění m ochrany veřejné bezpeč nosti, veřejné ho zdraví a rovně® i
majetku. Právě v zaji¹ tění veřejné bezpeč nosti, veřejné ho zdraví a v provádění opatření
směřují cí ch k předcházení vzniku záva¾ ných ¹ kod na rů zných typech majetku krajský ú řad
shledává veřejný zájem. Existence těchto konkré tní ch dů vodů rovně® zcela odpoví dá
zájmů m uvedeným v $ 56 odst. 2 pí sm. b) a c) zákona o ochraně pří rody, pro které
mů ®e orgán ochrany pří rody výjimku ze základní ch ochranných podmí nek zvlá¹ tě
chráněných druhů povolit. ochrana ®ivotů , zdraví a majetkových hodnot je jednou ze
základní ch povinností státu, přič em® tato základní práva č lověka plynou zejmé na z Listiny
základní ch práv a svobod a zasáhnout do nich je mo®né pouze, pokud to připou¹ tí zákon.
Zdraví , ®ivoty a tedy i bezpeč nost obyvatelstva mů ®e být ohro®ena zejmé na po¹ kození m
pozemní ch komunikací , zatopení m technické infrastruktury, prot¾ ení mhrází rybní ků a
vodní ch nádr®i, a v rámci mimořádných situací , zejmé na při povodňových stavech, se riziko
ohro®ení zvy¹ uje s tí m, ®e následky mohou být fatální ch rozměrů . Dále v souvislosti
s č inností bobra vznikají i znač né ¹ kody na majetku. K těmto ¹ kodám dochází předev¹ í m na
dopravní infrastruktuře a dále jakji¾ bylo vý¹ e uvedeno nahrází ch rybní ků , vodní ch nád¾ i a
na protipovodňových hrází ch. Významné ¹ kody mohou být dále způ sobovány i zatopení m
zemědělských pozemků a lesní ch pozemků .
Krajský Úřad v souladu s ustanovení m $ 56 odst. 1 zákona o ochraně pří rody mezi sebou
porovnal vý¹ e definovaný zájem ochrany pří rody a jiný veřejný zájem, přič em® dospěl
k závěru, ¾ e tento jiný veřejný zájem (spoč í vají cív zaji¹ tění veřejné bezpeč nosti, veřejné ho
zdraví a v realizaci opatření směřují cí ch k předcházení vzniku záva¾ ných ¹ kod na rů zných
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typech majetku) převa¾ uje nad zájmem ochrany jedinců předmětné ho druhu. K tomuto
závěru krajský ú řad vede fakt, ®e se populace bobrů v souč asné době neustále zvy¹ uje a
stav té to populace je hodnocen jako pří znivý (viz http://www.biomonitoring.cz/). Povolené
opatření obecné povahy, respektive povolená výjimka, je dále koncipováno tak, aby nebyl
ohro®en stav dané ho druhu z pohledu jeho ochrany. 7a předpokladu, ®e výjimka bude
vykonávána dle stanovených podmí nek, tj. zejmé na se bude jednat o lokální zásahy bez
ú myslné hopří mé hokontaktu s jedinci bobra a v době mimo období rozmno®ování a odchovu
mlád'at, nemů ®e dojí t k ohro®ení existence bobří populace a nemohou být ani ohro®ena
pozitiva, která jsou s jeho č inností spojena.

Krajský ú řad vý¹ e charakterizoval č innost bobra evropské ho v jí m obývané m Území a
pozitivní i negativní vlivy, jaké tato č innost má. Dojde-li v souvislosti s č inností bobra
evropské ho ke změnám parametrů vodní ch děl a vodní ch toků , je mo®né pů vodní stav
obnovit prakticky pouze opatření mi technické ho charakteru. Pro obnovení prů toč nostitoku a
sní ®ení vodní hladiny nad bobří hrází existuje k odstranění bobří hráze pouze varianta
spoč í vají cív drená®i hráze, která je ¹ etrněj¹ í k bobrů m, av¹ ak neumo®ní pokles hladiny na
pů vodní ú roveň a takté ® nezajistí prů toč nostkoryta v pří padě zvý¹ ených prů toků .Toto ře¹ ení
je proto vyu®itelné pouze ve specifických pří padech. Daným ře¹ ení m sice dojde k omezení
zaplavování přilehlých pozemků , nicmé ně je nutné dále poč í tats tí m, ®e č ást těchto
pozemků zů stane pravděpodobně i nadále neobhospodařovatelná. Po¹ kozeni hrázi vodní ch
děl bobří mi norami je spojeno se sní ®ení m stability a tí m i s ohro®ení m funkč nosti vodní ho
dí la a v řadě pří padů i s rizikem urč ité mí ry veřejné ho ohro®ení . V tomto pří padě nelze
sjednat nápravu jiným způ sobem ne® uvedení m po¹ kozené ho dí la do pů vodní hostavu, tedy
sanací po¹ kozené ho mí sta' Zvý¹ e uvedené ho je zřejmé , ®e se krajský Úřad zabýval i jinými
mo®nými ře¹ ení mi, jak zajistit např. prů toč nost koryt vodní ch toků nebo bezpeč nost vodní ch
děl. č innosti, pro které byIa tato výiimka povolena na vodní ch tocí ch (mimo vodní toky
v přirozených korytech) a vodní ch dí lech, jsou takovými č innostmi, k nim¾ neexlstují
jiná uspokojivěj¹ í ře¹ ení , která by byla reá!ně provediteIná. Na vodní ch tocí ch
v neregulované m korytě, na tocí ch revitalizovaných (obě tyto kategorie spadají pod zákonné
vymezení ,,přirozené ho koryta'' v ustanovení $ 44 odst. 2 vodní ho zákona) nebo např. na
slepých ramenech řek bobří sí dla zpravidla nepů sobí vá®něj¹ í ¹ kody ani neohro®ují veřejný
zájem v takové intenzitě, jak k tomu dochází u toků regulovaných. Pokud by přesto takový
pří pad nastal, bude nutno jej ře¹ it (podobně jako u ostatní ch situací , na ně® toto opatření
obecné povahy nedopadá) individuální m rozhodnutí m o výjimce.

Populace bobra evropské ho se na ú zemí Č eské republiky neustále zvy¹ uje a její stav je
v souč asné době hodnocen jako pří znivý (viz např. hodnocení stavu druhu na
hftp://www.biomonitorino.cÚ). V Pardubické m kraji (v Územi, kde je pří slu¹ ným orgánem
ochrany pří rody k povolování výjimek dle $ 56 zákona o ochraně pří rody krajský ú řad) není
®ádné zvlá¹ tě chráněné ú zemí č i evropsky významná lokalita, kde by byl předmětem
ochrany bobr evropský. Krajské mu ú řadu je z předchozí správní č innosti (viz některé pří klady
vý¹ e uvedené ) znám postupný rů st populace bobra na ú zemí Pardubické ho kraje, a to
zejmé na v povodí řeky Moravy. Dle poslední ch poznatků (např. PrŮvodce sou¾ ití s bobrem:
Ale¹ Vorel, Tomá¹ Dostál, Jitka |Jhlí ková, Jana Korbelová a Petr Koudelka, Č zuzoto7 tze
v dohledné době oč ekávat propojení osí dlení z oblasti soutoku Labe a Vltavy
s východoč eským osí dlení m. Také bude postupovat dal¹ í kolonizace liberecké ho,
pardubické ho a králové hradecké ho regionu' Lze oč ekávat propojení labské populace
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s osí dlení mna horní

a střední ohři. Kolonizovány budou pravděpodobně i

post-tě®ební
plochy Chomutovska, Mostecka a Bí linska. Bez ohledu na plánovanou eliminaci bobrů
v jihoč eské mregionu je předpokládáno, ®e do té to oblasti budou dále přicházet jedinci po
tocí ch pramení cí ch na © umavě, v Horní m Rakousku a na Č eskomoravské vrchovině. To v¹ e
lze dle vý¹ e uvedené publikace oč ekávat v horizontu 10 následují cí ch let. Jakji® krajský ú řad
uvedl vý¹ e, při respektování podmí nek povolované výjimky a období , ve které m je mo®né
výjimku vyu®í t, a dále s ohledem na vý¹ e uvedené skuteč nosti týkají cí se aktuální ho stavu
populace bobra evropské ho na Území Č eské republiky a výhledu dal¹ í ho osí dlování , nehrozí

ohro®ení bobří popuIace
v pří znivé m stavu.

a její stav

z hlediska ochrany bude

udĚen

!

nadále

Krajský ú řad podmí nkami tohoto rozhodnutí (opatření obecné povahy) omezil
pou®itelnost výjimky na ta období V roce, která jsou pro populaci bobra evropské ho

nejmé ně citlivá, s vylouč ení mdoby zimování a rozmno®ování , přič em® poru¹ ení tohoto
pravidla se připou¹ tí pouze ve specifických krizových pří padech, při kteých mů ®e dojí t
k bezprostřední mu ohro®ení veřejné ho zdravi, veřejné bezpeč nosti č i ke vzniku ¹ kody
znač né horozsahu. Krajský ú řad se v tomto ohledu ří dil snahou mí rnit negativní dopad dané
č innosti na jedince předmětné ho druhu, přič em® v¹ ak připou¹ tí , ®e povolené zásahy ovlivní
hustotu osí dlení lokality bobry evropskými nebo je přinutí k přesí dlení , co¾ je v někteých
Území ch pří mo cí lem č inností prováděných na základě té to výjimky. PodmÍ nky vydávané ho
opatření obecné povahy (zejmé na č asové a ú zemní omezení ) jsou nicmé ně stanoveny tak,
aby byla zachována nezbytná mí ra jejich ochrany (odkaz na Č l. 12 odst.4 směrnice Rady
92l43lE{s o ochraně pří rodní ch stanovi© t', volně ®ijí cí ch®ivoč ichů a planě rostoucí ch
rostlin).

Na základě stávají cí chzku¹ eností byly urč eny situace, k nim® nejěastěji dochází , a typy
zásahů , ktenými lze efektivně dosáhnout nápravy. Výč et povolených zásahů proto nepokývá
situace, kteým lze předejí t ú č innouprevencí , nebo které se naopak neobejdou bez
invazivní ch zásahů spojených s odchytem nebo usmrcování m bobra evropské ho.

Do okruhu osob, které budou moci výjimku uplatňovat, krajský ú řad zahrnul pouze osoby,
které jsou vlastní ky dotč ených vodní ch děl č i staveb nebo je spravují , pří padně osoby, které
jsou pověřeny správou dotč ených vodní ch toků . Tyto osoby mají toti® právo a souč asně
povinnost vyplývají cí z vodní ho zákona provádět jejich ú d¾ bu,opravy a zásahy směřují cí
k ud¾ ování jejichřádné ho stavu a funkč nosti.
Výjimka je udělována pro tu č ást ú zemí Pardubické ho kraje, na něm¾ krajský ú řad vykonává
státní správu jako orgán ochrany pří rody ve smyslu zákona o ochraně pří rody a krajiny. Jde
tedy o celé ú zemí kraje kromě velkoplo¹ ných zvlá¹ tě chráněných ú zemi, popř' maloplo¹ ných
zvlá¹ tě chráněných ú zemí spadají cí ch do kategorie národní ch (zde jsou pří slu¹ nýmorgánem
ochrany pří rody správy chráněných krajinných oblastí ). Z Území , pro které je výjimka
udělována, byla dále vyč leněna maloplo¹ ná zvlá¹ tě chráněná Územi, na nich® krajský ú řad
vykonává státní správu v ochraně pří rody, vč etně ochranných pásem těchto ú zemí .Krajský
ú řad přitom vycházi z Úvahy, ¾ e ve zvlá¹ tě chráněných ú zemí ch by měly být zá4my ochrany
pří rody chráněny pří sněji, a to i pří padně s ohledem na povinnost udÉ et populaci bobra
evropské ho v pří znivé m stavu z hlediska ochrany. V uvedených lokalitách je tak zaji¹ těno
zachování dostateč ně poč etné populace bobra a pří padné individuální ®ádosti o výjimku
(které zde nejsou vylouč eny) by krajský ú řad posuzoval v®dy s ohledem na specifické
podmí nky konkré tní hozvlá¹ tě chráněné ho ú zemí (dané lokality), a to vč etně poč etnosti a
stability mí stnÍ populace.
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Krajský ú řad dále podmí nkami stanovil prostředky kontroly naplňování povolené výjimky.
Jední m z prostředků kontroly uplatňování výjimky a její efektivity je evidence provedených
zásahů . Podmí nkou uplatňování výjimky je proto povinnost krajské mu ú řadu předem oznámit
zamý¹ lený zásah [s nále®itostmi vyjmenovanými v č l. V. pí sm. b) tohoto opatření obecné
tohoto opatření povahy], jde-li o č innosti uvedené v č l. l. pí sm. a) a b) tohoto opatření obecné
povahy, tj. o č innosti, kteými mohou být významně dotč eny i jiné zájmy ochrany pří rody.
Krajský ú řad mů ®e dle $ 66 zákona o ochraně pří rody takto oznámený zásah omezit č i
dokonce zakázat, a to v pří padech, kdy by byl tento zásah v zásadní m rozporu s dal¹ í mi
zájmy ochrany pří rody. Jednalo by se zejmé na o pří pady, kdy by daným zásahem mohli být
prokazatelně ohro®eni jedinci dal¹ í chzvlá¹ tě chráněných druhů . Ka®dá oprávněná osoba,
která provedla v dané m roce podle tohoto opatření obecné povahy zásah, resp. zásah dle č l.
l. pí sm. a) nebo b), je povinna zaslat krajské mu ú řadu v®dy nejpozději do 31' prosince
dané ho roku pí semnou zprávu s ú daji o provedených zásazí ch, zpracovanou v rozsahu č l'
V. pí sm. c) tohoto opatření obecné povahy. Takto zí skané informace budou dále vyu®ity
zejmé na k vyhodnocení reakce bobrů na provedené zásahy. Souč asně budou podkladem
pro zprávu Evropské komisi o uplatňování výjimek ze zákazŮ u evropsky významných druhů ,
kterou orgány ochrany pří rody zpracovávají na základě směrnice o stanovi¹ tí ch (Č !. 16 odst.
2 směrnice Rady 92I43/EHS o ochraně pří rodní ch stanovi¹ ť , volně ®ijí cí ch®ivoč ichů a planě
rostoucí ch rostlin).
Platnost výjimky povolené tí mto opatření m obecné povahy byla stanovena do 31' 12' 2023.
lndividuální rozhodnutí o povolení výjimek k zásahu do biotopu a přirozené ho vývoje bobra
evropské ho vydaná krqským ú řadem postupem dle $ 56 zákona o ochraně pří rody před
nabytí m ú č innostitohoto opatření obecné povahy zů stávají v platnosti' Po skonč ení platnosti
těchto individuální ch rozhodnutí se bude postupovat v souladu s tí mto opatření m obecné
povahy.

Jeliko® byly splněny v¹ echny zákonem stanovené podmí nky pro povolení výjimky,
krajský Úřad tí mto opatření m obecné povahy výjlmku za stanovených podmí nek

povolil'

P.Uč ENí
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle s 173 odst. 2 správní ho řádu podat
opravný prostředek. Jeho soulad s právní mi předpisy lze podle ustanovení s 174 odst.2
správní ho řádu posoudit v přezkumné m ří zeni, které mů ®e být zahájeno nejpozději do tří let
od ú č innostiopatření .

Úč lttruosr
V souladu s ustanovení m $ 173 odst. 1 správní ho řádu nabývá opatření obecné povahy
ú č innostipatnáctým dnem po dni vyvě¹ ení veřejné vyhlá¹ ky na ú řední desce krajské ho
ú řadu.
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RozDĚLoVNí K
obce' městvse a města @atovou schránkou) _ k vwě¹ ení na Úřední desce po dobu alespoň 15 dnŮ:
Albrechtice
Anenská Studánka
Baní n
Barchov
Benátky

Bezděč í u Trnávky
Bezděkov
Bělá nad Svitavou
Bělá u Jeví č ka
Biskupice
Biskupice
Běstovice
Běstvina
Bí tovany
Bohuňov
Bohuňovice

Dolní Ředice
Dolní Morava

Dolní Roveň
Dolní Újezd
Dřenice
Dří teč
Dubany
Dvakač ovice
D®bánov

Borová

Řeč any nad Labem
Repní ky
Restoky
Retová
Řetů vka

Boru¹ ov
Bořice

Gruna

Bojanov
Bor u Skutč e

Borek

Bo¹ Í n

Bousov
Brandýs nad orlicí

'/ Brloh

tlBrněnec
'/

Dlouhoňovice
Dobří kov
Dolany
Dolní Bezděkov
Dolní Č ermná
Dolní Dobrouč

Břehy
Březina
Březinky
Březová nad Svitavou
Bý¹ ť

Řiot<y

Hartinkov
Hartmanice
Hejnice

Helví kovice
Heřmanů v Městec
Hlaveč ní k
Hlinsko
Hluboká
Hnátnice
HoletÍ n

Buč ina
Budislav
Bukovina nad Labem
Bukovina u Přelouč e
Bukovka
Bylany

Holice

Bystré

Horní Ředice
Horní Heřmanice
Horní Jelení
Horní Tře¹ ňovec
Horní Újezd
Ho¹ ť alovice
Hradec nad Svitavou
Hrádek
Hrobice
Hrochů v Týnec
Hroubovice
Hru¹ ová
Chmelí k
Choceň
Choltice
Chornice
Choteč
Chotěnov
Chotovice
Chrast
Chrastavec
Chroustovice
Chrtní ky

Bystřec
Cerekvice nad Louč nou
Cotkytle
Ctětí n

Č ankovice

Č asy
Č enkovice
Č eperka

Č epí
Č erná u Bohdanč e
Č ervená Voda
Č eská Rybná
Č eská Třebová
Č eské Heřmanice
Č eské Libchavy
Č eské Petrovice
Č ista
Damní kov
Da¹ ice
Desná
Dětřichov
Dětřichov u Moravské Třebové
Dlouhá Louč ka
Dlouhá Třebová

Holotí n

Honbice
Horka
Horky
Horní Č ermná

Chrudim

chý¹ ť
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Chvaletice
Chvojenec
Jablonné nad orlicí
Jamné nad orlicí
Jankovice
Janov
Janů vky
Jaroměřice
Jaroslav
Jaro¹ ov
Javorní k
Javorní k
Jedlová
Jedousov
Jehnědí
Jení kovice
Jeni¹ ovice

Jeví č ko
Jezbořice
Kamenec u Polič ky
Kamenióná
Kamenná Horka
Karle
Kasalice
Kladno
Kladruby nad Labem
Klá¹ terec nad orlicí
Kle¹ ice
Kně®ice
Koclí řov
Koč í
Kojice
Koldí n
Korouhev
Koruna
Kosoří n
Kostelec u Heřmanova Městce
Kostěnice
Králí ky
Krasí kov
Krouna
Křenov
Křič eň
Kři®anovice

Kukle
Kunč ina
Kunětice
Kunvald
Květná

Labské Chrč ice
Lan¹ kroun

Lány
Lány u Da¹ ic
Lavič né
Lázně Bohdaneč
Le¹ tina
Le¹ tinka
Letohrad

Libecina
Libchavy
Libi¹ any
Libkov
Liboměřice

Licibořice
Lichkov
Linhartice
Lipoltice

Lipovec
Lí ¹ nice
Litomy¹ l

Lito¹ ice
Lozice
Lubná
Lubní k
Lukavice
Lukavice
Luková
Lu®e

Makov
Malí kov
Malé Výkleky
Mí č ov-Su¹ ice
Mikuleč
Mikulovice
Miřetice
Městeč ko Trnávka
Mistrovice
Mladějov na Moravě
Mladkov
Mladoňovice
Moko¹ í n
Mora¹ ice
Mora¹ ice
Mora¹ ice
Moravany
Moravská Třebová
Mostek
Mrákotí n

Naboč any
Nač e¹ ice
Nasavrky
Nasavrky
Nedvězí
Nekoř
Němč ice

Pobě®ovice u Holic
Pobě®ovice u Přelouč e
Podhořany u Ronova

Sopřeč
Sovolusky
Spojil

Srch
Srnojedy
Sruby
Staré Město
Staý Mateřov
Staré Hradi¹ tě

Podlesí
Podů l¹ any
Pohledy
Pokřikov
Polič ka
Pomezí

Poří č í uLitomy¹ le
Prachovice
Pravy
Proseč
Prosetí n
Předhradí
Přelouč
Přelovice
Přepychy
Přestavlky
Pří luka
Pří vrat
Pustina
Rab¹ tejnská Lhota
Ráby
Radho¹ ť
Radiměř
Radkov
Raná
Rohovládová Bělá
Rohozná
Rohoznice
Rokytno
Ronov nad Doubravou
Rosice
Rozhovice
Rozhraní
Rozstání
Rudná
Rudoltice
Rybitví

Staré Jesenč any
Staré ®dánice

Sta¹ ov
Stojice

Stolany
Stradouň

Strakov
Stra¹ ov
Strá®ná

Střemo¹ ice
Sté blová
Studené
Sudislav nad orlicí
Sudslava
Suchá Lhota
Svatý Jiří

Sví dnice
Svinč any
Svitavy
Svojanov
Svoj¹ ice
© edivec
© irokýDů l
© tudlov
Tatenice
Tetov

Těchoní n
Tisová
Tisovec
Trnávka
Trojovice

Rybní k
Rychnov na Moravě
Řeč any nad Labem
Řepní ky
Řestoky

Trpik
Trpí n
Trstěnice
Trusnov

Nová Ves u Jaro¹ ova
Nové Hrady

Řetů vka

oldři¹

Sádek

Opatov
Opatovec
Opatovice nad Labem

Sázava
Sebranice

Třebařov
Třebosice
Třebovice
Třemo¹ nice
Třibřichy

Seč

Týni¹ ť ko

Orel

Sedli¹ tě
Selmice
Semaní n
Semí n
Sezemice
Sklené
Skořenice
Skuteč
Slatiňany
Slatina
Slatina
Slepotice
Sloupnice
Smrč ek
Sobětuchy
Sobkovice
Sopotnice

Tuněchody
Turkovice
Uherč ice
Uhersko

Neratov

Němč ice
Nová Sí dla

orlické Podhů ří
orlič ky

osí k

Ostrov
Ostrov

ostře¹ any
ostřetí n
Otradov

Oucmanice
Pardubice
Pastviny

Perálec
Petrovice

Pí seč ná
Plch
Plchovice

Řiot<y

Tr®ek

Ú hřetice
Ú hřetická Lhota
Ú jezd u Chocně
Ú jezd u Přelouč e
Ú jezd u Sezemic

Újezdec
Urbanice
Ústí nad orlicÍ
Útěchov
Valy
Vápenný Podol
Vápno
Vč elákov
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Vejvanovice
Veliny
Velká Skrovnice
Vendolí
Verměřovice

Veselí
Vidlatá Seč
Vinary
Ví ska u Jeví č ka
Ví tějeves

Vlč í Habřina
Vlč kov
Voděrady
Vojtěchov

Voleč

Zájezdec

Vraclav
Vrač ovice-orlov
Vranová Lhota
Yrá®né
Vrbatů v Kostelec
Výprachtice
Vysoč ina
Vysoká
Vysoké Chvojno
Vysoké Mýto
Vy¹ ehněvice
Vy®ice

zál¹ i

Zámrsk
Zářecká Lhota
Zdechovice
Zderaz
®amberk

®ampach
Záravice
®elivsko

®icnlí ner
zlvantce
®umberk

Zádoli
Záchlumí

Zajelice

Tato pí semnost musí být v souladu s ustanovení m $ 25 odst. 3 správní ho řádu vyvě¹ ena na
ú řední desce po dobu nejmé ně í 5 dnů '

Vyvě¹ eno dne:

Sejmuto dne

t4

