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VYZVA
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, v souladu
s ustanovením $ 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znénípozdějších
předpisů, tímto vyzývá dotčenéosoby, aby k níŽe uvedenému návrhu opatření obecné
povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřednídesce Krajského úřadu Pardubického
kraje podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením
$ 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichŽ se dotýká návrh opatřeníobecné povahy. PřÍpadné
připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně na adresu: Krajský Úřad Pardubického
kraje, Komenského náměstí č. 125, 532 11 Pardubice, případně elektronicky e-mailem
podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
posta@pardubickykraj.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky - lD
datové schránky: z28bwu9.

Nebudou-li žádnénámitky ani připomínky uplatněny, bude opatření obecné povahy vydáno
v niže uvedeném znění.

ruÁvnn oPATŘEt{í oeecruÉ povAHY
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále téŽ ,,krajský
úřad"), jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení
$ 29 odst. 1 a $ 67 odst. 1 zákona č. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
a ustanovení $ 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 11411992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále téŽ ,,zákon o ochraně přírody"), vydává dle ustanovení $ 17'l
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále téŽ
řád"), a
',správní

vsouladusustanoveními $56odst. 1aodst.2písm.b)ac)zákonaoochraněpřírodyana
základě $ 56 odst. 4 zákona o ochraně přírody toto opatření obecné povahy, kteým se
povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného
Živočicha zařazeného do kategorie silně ohroŽených druhů - bobra evropského (Casfor
fiber).
l.

Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu s ustanoveními $ 56 odst. 1 a odst.
2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody, povoluje v zájmu prevence závaŽných škod na

rybolovu, vodách (vodních dílech), lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné
bezpečnosti, za níŽe stanovených podmínek, výjimku ze zákazŮ uvedených v $ 50 odst. 2
zákona o ochraně přírody, konkrétně ze zákazu rušit jedince silně ohroŽeného druhu bobr
evropský, a dále ze zákazŮ poškozovat či ničit jím uŽívaná sÍdla, a to pro následující činnosti:

a)
b)
c)
d)

likvidace bobřích sídel (podzemních nor, tzv. polohradů a hradů),
odstraňování a zprůtočňováníbobřích hrází,
odstraňování pevných překáŽek ve vodních tocích vzniklých v souvislosti s činností
bobra evropského,
vypouštění rybníkůa umělých vodních nádrŽi, které jsou součástíbiotopu bobra
evropského, v souladu se schváleným manipulačnímřádem'
il.

I

oprávněnými osobami, kteným se výjimka tímto opatřením obecné povahy povoluje, jsou
a) správci vodních toků1,
b) vlastníci či nájemci rybníků2a vlastníci či správci dalšíchvodních děl3,
c) vlastníci nebo správci staveb veřejné infrastrukturya,
(dále téŽ,'oprávněné osoby").

2'

oprávněné osoby mohou provedením jednotliuých zásahů v rozsahu jim příslušejícího
oprávnění pověřit dalšíosoby (dále též,,pověřená osoba"), které však musí být
prokazatelným způsobem poučeny o podmínkách, za kteých lze vykonávat činnosti
povolené na základě tohoto opatřeníobecné povahy.
llt.

Výjimku lze uplatňovat v územíve správní působnosti krajského úřadu, jako věcně i místně
příslušnéhoorgánu ochrany přírody, kromě zvláště chráněných územía jejich ochranných
pásem, na:

a) vodních tocích mimo úseky vodních toků v přirozeném korytěs [vyjma
b)

c)

d)

částí
přirozených koryt uvedených v bodě b) tohoto článku],
vodních tocích v přirozených korytech, a to pouze v úsecíchdo vzdálenosti 200 metrů
od vodního díla,
rybnícícha dalšíchvodních dílech,
stavbách veřejné infrastruktury,

a to v případech, kdy bobřísídla, bobříhráze a pevné překáŽky ve vodních tocích způsobené

činnostíbobra: prokazatelně ohroŽují bezpečnost, provozuschopnost a stabilitu vodních děl a
staveb veřejné infrastruktury, zvýšenímhladiny vodního toku mohou způsobit vznik
povodňové situace, zabraňují či mohou zabránit plynulému odtoku vody při povodni, nebo
významným způsobem omezují hospodářské využití okolních pozemků.
lv.
Výjimku lze uplatňovat ode dne nabytí účinnostitohoto opatření obecné povahy kaŽdoročně:

.

období od 1. března do 30. dubna a od 15. července do 31. října kalendářního roku,
pokud se jedná o činnosti uvedené v čl. l. písm. a)'

as zátona č. 254l2oo1 sb., o vodách a o změně něktených zákonů' ve znění pozdějších předpisů (dále též,,vodnízákon")
2 písm. c) zákona č. 99/2oo4 sb., o rybníkářství' Vlýkonu rybářského práVa, Íybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
někteých zákonů, Ve znění pozdějších předpisů
J
s 55 Vodního zákona
]i z oost. 1 písm. k) zákona č. 'l83/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu' ve znénípozdějších předpisů
" 5 44 odst. 2 vodního zákona
]5
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.

V období od 1. března do 31. října, pokud jde o činnosti uvedené v čl. l. písm. b),

po celý kalendářní rok, pokud jde o činnosti uvedené v čl. l. písm. c) a d).
V.

Výjimku lze uplatňovatza těchto podmínek:

a)

oprávněná osoba, která hodlá provést činnost uvedenou v čl. l. písm' a) nebo b)
tohoto opatření obecné povahy, musí tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu
nejméně 15 dnů předem (osobně, datovou schránkou či písemně prostřednictvím
provozovatele poštovníchsluŽeb). Tato povinnost neplatí v případě zásahů
provedených podle čl. Vl' tohoto opatření obecné povahy. V těchto krizových
situacích platí povinnost krajskému úřadu tuto skutečnost oznámit nejpozději v den
zásahu, a to telefonicky (některému ze zaměstnanců kra.;ského úřadu zařazenému do

oddělení ochrany přírody)

b)

a

zároveň

na

elektronicky (e-mailem
adresu
V případě, Že bude takto oznámený zásah v zásadním
rozporu s dalšÍmizájmy ochrany přírody, můŽe krajský úřad tento zásah omezit nebo
zakázat.
oznámenídle bodu a) musí obsahovat následující náleŽitosti:
o datum zásahu,
lokalizacizásahu (ř. km, parc. č. a k. ú., zákres do mapy, příp. souřadnice GPS),
o zdůvodněnízásahu (např. zajištěníplynulého odtoku, ohroŽenístability hráze atd.),
o popis předpokládaných opatření,
. fotodokumentaci místa před provedením zásahu.
oprávněná osoba, která provedla v daném roce zásah uvedený v čl. l. písm. a) nebo b)
tohoto opatření obecné povahy, musí zaslat nejpozději do 31. prosince téhoŽ roku
krajskému úřadu písemnou zprávu (v tištěné nebo elektronické podobě), která musí
obsahovat:
a) údaje o počtu provedených zásahů,
b) lokalizaci kaŽdého jednotlivého zásahu (ř. km, parc. č., k. ú., zákres do mapy, příp.
souřadnice GPS),
c) termín realizace kaŽdého zásahu,
d) zdůvodnění jednotlivých zásahů,
e) popis skutečně provedených opatření u kaŽdého zásahu,
vyhodnocení provedených opatření.
posta@pardubickvkrai.cz).

.

c)

f)

V

vt.

krizových situacích vzniklých v souvislosti s činnostíbobra, tzn' při bezprostředním
ohroŽení6 veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti či při bezprostředně hrozícímu vzniku škod
značnéhorozsahu na nemovitém majetku, lze výjimku uplatnit i na objektech nevymezených
v čl. lll. tohoto opatření obecné povahy a mimo časovéomezení stanovené v čl. lV. tohoto
opatření obecné povahy, avšak pouze za účastikvalifikované osoby (biologického dozoru),
předem odsouhlasené krajským úřadem.

6

Za bezprostřední ohroŽení se pro účelytohoto opatření obecné povahy povaŽují zejména situace podle s 64 vodního zákona a situace, kdy
nastanou mimořádné okolnosti, doýkající se bezpečnosti Vodního díla, zjištěné při technicko_bezpečnostnímdohledu podle s 61 a s 62 vodního
zákona.
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vil.
Rozhodnutí o povolení výjimky dle $ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vydaná krajským
úřadem před nabytím účinnostitohoto opatření obecné povahy zůstávají v platnosti; na
zásahy takto povolené se toto opatření obecné povahy vztahuje od prvního dne po skončení
platnosti těchto rozhodnutí.

vill.
Výjimka povolená tímto opatřením obecné povahy platí do 31' 12. 2023.

oDŮvoDNĚNí

Krajský úřad je věcně i místně příslušným orgánem ochrany přírody na územíPardubického
kraje (mimo územíchráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a jejich
ochranných pásem, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem a mimo
pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důleŽitých pro obranu státu), mj. i k povolování
výjimek dle $ 56 zákona o ochraně přírody ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů Živočichů.Dle odst. 4 tohoto ustanovení zákona o ochraně přírody je
moŽné výjimku týkajícíse neurčitéhookruhu osob povolit opatřením obecné povahy.
S ohledem na rozšiřujícíse územís výskytem bobra evropského v Pardubickém kraji a
s ohledem na rostoucí škody7 tímto druhem způsobenése krajský úřad rozhodl vyuŽít
moŽnosti vydat příslušnou výjimku opatřením obecné povahy. Cílem takto povolené výjimky
je zejména sníŽit administrativní zátěž Žadatelů o individuální výjimky a umoŽnit především
operativně zasahovat v zájmu veřejné bezpečnosti a prevence závaŽných škod na majetku.
Pro potřeby tohoto opaření obecné povahy byly definovány:
Bobří sídla, kteými mohou být nory, polohrady a hrady.
Nory jsou nejčastějšímtypem bobřího obydlí a nacházejí se pod povrchem země. Dle
účelu,ke kterému byly vytvořeny, dělíme nory na sídelnía Úkrytové. Nora úkrytová
slouŽí pouze jako přechodný úkryt a dosahuje délky maximálně několika metrů.
V kaŽdém bobřím teritoriu se jich nacházi velké mnoŽství. Sídelnínora je trvalým
obydlím, ve kterém rodina společně tráví zejména zimní období. Délka sídelnínory
můŽe dosahovat několik desítek metrů' V teritoriu je nejčastěji jedna či dvě sídelní
nory. oba typy nor jsou v břehu toku či nádže orientovány šikmo vzhůru tak, aby se
jejich obytné části nacházely nad úrovnívodní hladiny (i nad úrovníspodní hladiny
vody). Dále je pro ně společnéto, Že jejich vstupy (výstupy) jsou vyústěny pod vodní
hladinou' V období sucha a následně sníŽenéúrovně vodní hladiny mohou být tyto
vstupy (výstupy) obnaŽeny.
Polohrady jsou formou sídelních nor za situace, kdy břeh toku či nádže není
dostatečně vysoký nebo v případě, Že strop sídelnínory se propadne' Bobři si pak
vytváří nad podzemním systémem náhradní střechu z větví, vegetace, bahna a
kamenů - vznikají tak tzv. polohrady. Ty jsou jiŽ patrné na povrchu země. V teritoriu

.

o

'

je vybraným zvláště chráněným Živočichem' u kterého lze za škody způsobenéna trvalých porostech a
Bobr.
"urop.ký
polních plodinách uplatňovat dle zákona č. 115/2000 Sb.' vplatném zněnÍ, finanění kompenzace. o poskýnutí
nesklizených
náhrady škody podle tohoto zákona poškozený poŽádá krajský úřad přísluŠnýpodle místa, kde ke škodě došlo' Při uplatnění
nároku na náhradu škody je postupováno dle $ 8 aŽ $ 10a zmíněného zákona a dle jeho prováděcí vyhlášky ě. 360/2000 sb.'
v platném znění. Jiné, neŽ výše uvedené škody, působenépředmětným druhem nejsou státem kompenzovány.

4

a

bývají nejčastějijeden či dva polohrady. Kromě sídelníhopolohradu je v teritoriu opět
přítomno velké mnoŽství úkrytových nor'
Hrady jsou formou trvalého sídla v terénu, kteý neumoŽňuje hrabání nor (nízké
břehy, vysoká hladina spodní vody, mokřadní oblasti). Jedná se o stavby z větví,
vegetace, bahna a kamenů, které mohou dosahovat značných rozměrů a jsou
obklopeny vodou. obytná část hradu se nachází nad úrovnívodní hladiny. opět zde
platí pravidlo, Že vstupy/výstupy jsou bezpečně ukryty pod vodou. V teritoriu se
nacházi nejčastěji jeden či dva hrady. JestliŽe to terén umoŽňuje, nachází se
v teritoriu dále velké mnoŽství úkrytových nor.

Bobří hráze jako příčnéstavby ve vodních tocích, tvořené z větví' vegetace, kmenů, bláta a
kamení, se schopností zadžet Vodu, čímŽmají značný konfliktní potenciál z důvodu rozlivu
vody, podmáčeníokolních pozemků či ovlivnění směru toku atd.
Pevnými překáŽkami ve vodních tocích, které vznikly v souvislosti s činnostíbobra, jsou
myšleny téměř výhradně padlé stromy čijejich části zasahujícído průtočnéhoprofilu vodního
toku.

Bobrevropský je původnímdruhem a běŽnou součástí našípřírody.V 18. století a následně
znovu v 19. století byl tento druh živočichana našem Území téměř vyhuben, postupně se
v 20. století bobr evropský do našípřírody navrátil a zejména v druhé polovině tohoto století
se začala populace bobrů rozrůstat, k čemuŽ posléze přispěla i zákonem stanovená ochrana
tohoto druhu Živočicha. V současnédobě je populace bobrů evropských na neustálém
vzestupu a vzhledem k biotopům spjatým s vodním prostředím, které tento druh Živočicha
osídluje, dochází v důsledku činnosti bobrů ke škodám na různých typech majetků (např. na
veřejné infrastruktuře). S tím je úzce spojeno i potenciální ohroŽení veřejné bezpečnosti a
zdraví lidí.

K ochraně bobra evropského přijalo Ministerstvo Životního prostředí Program péčeo bobra
evropského v Českérepublice (viz http:/lwww.mzp.czfcz/proqramv pece), jehoŽ cílem je
zabezpečit stabilní a udžitelnou populaci bobra evropského s ohledem na prevenci jím
způsobovaných škod v souvislosti s hospodářským vyuŽitím krajiny. Území Českérepubliky
bylo rozděleno do tří zón (A, B, c). Cílem zonace bylo odlišenímíry péčeo bobra
evropského v kontextu celé Českérepubliky. V zóně A je navžena nejvyššímíra ochrany
bobra evropského. Tato zóna zahrnuje všechny evropsky významné lokality, kde je bobr
předmětem ochrany. Její hlavní funkcíje zaručit svou rozlohou, hydrologickým uspořádáním,
potravní nabídkou a migračními moŽnostmi dostatečné podmínky pro dlouhodobý stabilní
vývoj populace bobra evropského v rámci Českérepubliky. V přechodové zóně B je zájem
na ochraně bobrů podřízen hospodaření a jiným zájmům člověka v krajině. Tato zóna
zaujímá převáŽnou část územíČeskérepubliky (cca 86 %). Smyslem zóny B je omezení
negativních dopadů aktivit bobrů, jeŽ jsou překáŽkou v rozvoji, uŽÍvání nebo údžběkrajiny'
Rozumíse tím soubor opatření, zahrnujících různétypy měkkých (neletálních) opatření, dále
přímá redukce bobřích hrází i obydlí, v odůvodněných případech lze místně (nikoliv plošně)
přistoupit k eliminaci jedinců nebo celých rodin. Celé územíPardubického kraje se nachází
v této zóně B. V oblastech s vysokou koncentrací rybníkůa vodních nádrži, doprovázených
zároveň velkým mnoŽstvím úŽivných biotopů, byla vymezena zóna C, kde by mělo být
z důvodu neúměrných rizik jakékoliv osídleníbobrem evropským eliminováno (tj. prováděn
odlov v souladu se zvláštními předpisy).
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Bobr evropský je předmětem ochrany dle práva Evropského společenství,konkrétně dle
Směrnice Rady 92l43lEHS o ochraně přírodních stanovišť, volně ŽijícíchŽivočichůa planě
rostoucích rostlin. Dle národního práva se jedná o zvláště chráněný druh, kteý byl dle $ 48
zákona o ochraně přírody, resp. dle Přílohy č. lll vyhlášky č. 39511992 Sb. kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, v platném znění, zařazen do
kategorie silně ohroŽených druhů.
Zvláště chránění Živočichovéjsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích' Chráněna
jsou jimi uŽivaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop' Dle ustanovení $ 50 odst. 2 zákona
o ochraně přírody je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
Živočichů,zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno
sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi uživaná sídla. Je téŽ
zakázáno je džet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelemprodeje
nebo výměny.
Výjimku ze základních podmínek ochrany lze dle ustanovení $ 56 zákona o ochraně přírody
udělit mimo jiné v případě, kdy jiný veřejný zájem převaŽuje nad zájmem ochrany přírody a
u zvláště chráněných druhů, které jsou navíc předmětem ochrany podle práva Evropského
společenství,jen pokud je dán někteý z důvodůuvedených v $ 56 odst. 2 zákona o ochraně
přírody, neexistuje-lijiné uspokojivé řešení a pokud povolovaná činnost neovlivní dosaŽení či
udženípříznivéhostavu z hlediska ochrany.

V první řadě je nutné posoudit, zda existuje jiný veřejný zájemazda tento zájem převaŽuje
nad konkurujícím veřejným zájmem na ochraně přírody. Záiem ochrany přírody krajský
úřad shledává v ochraně předmětného druhu, jenŽ byl dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen
mezi zvláště chráněné druhy, a kteý je rovněŽ předmětem ochrany dle práva Evropského
společenství'Krajský úřad dále shledává zájem ochrany přírody v ochraně stanovišť
(biotopů) těchto druhů. ochrana přírody je dle ustanovení $ 58 odst. 1 zákona o ochraně
přírody veřejným zájmem a kaŽdý je povinen při užívánÍpřírody a krajiny strpět omezení
vyplývajícíztohoto zákona. Dle ustanovení $ 16 odst. 1 vyhlášky č.395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, je základem ochrany Živočichů
komplexní ochrana jejich stanovišť.

Bobr evropský nejčastěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů.
Přednost dává pomalu tekoucím aŽ stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným
kolísáním hladiny (rybníky' většíodstavená říčníramena, mlýnské náhony se stabilizovanou
hladinou vody, zdrŽe nad jezy, jezera po těŽbě štěrkopísku).Bobr je býloŽravec, konzumující
především mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasan, olše). Kácení dřevin je nejintenzivnější
během podzimních a zimních měsíců.Při kácení preferuje dřeviny o průměru do 20 cm.
V letním obdobíjsou hlavní sloŽkou potravy byliny. Bobři obývají nory, které hrabou v březích
vodních toků či nádží. Na malých mělkých tocích staví hráze, čimŽ zvyšujíhladinu vody, aby
byly východy z nor nebo hradů bezpečné.Bobři Žijí v párech, které obhajují teritorium (na
vodních tocích mívá délku od několika set metrů asi do 2 km). PřevaŽuje soumračná a noční
aktivita. Mlád'ata se rodí v dubnu aŽ srpnu, v jednom vrhu jich je 2 - 5.
Jak již bylo uvedeno výše, v minulosti byl bobr téměř vyhuben jakoŽto cenný zdroj koŽešiny,
byl však loven i pro maso a výměšek pohlavních žláz. Bobři byli pronásledováni v někteých
oblastech i pro škody způsobené na hrázich rybníků.Znečištěnítoků nemá na bobra
významný vliv, podstatnější negativní dopad mohou mít změny v charakteru řečiště (Úpravy
břehů a břehových porostů). Problém mohou představovat střety s dopravními prostředky.
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V současnosti ovšem na územíČeskérepubliky dochází k postupnému nárůstu početnosti a
šířeníbobra do nových oblastí.

Bobr evropský jako součást ekosystémŮ vázaných na vodu svými aktivními změnami
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 divezita biotických a krajinných sloŽek, avšak v krajině, která je člověkem
pozměněná a intenzivně obhospodařovaná, vznikají konfliktní situace (stavby hrázi, hradů,
polohradů, hloubení nor atd.). Jednoznačně největší dopad na okolní prostředí má budování
bobřích hrází na vodních tocích. Hlavními důvody, které vedou bobry k přehrazovánívodních
toků, jsou malá hloubka vody při ústído obydlí a nedostupnost dřevin na březích. Cílem
stavby hráze je zabezpečit u vchodu do obydlí takovou úroveň hladiny, aby ani při nejniŽších
stavech vody nebyly vchody odkryté. Druhým důvodem budování hrázi je zatopení části
teritoria, které zlepšídostupnost porostů a umoŽní snazšímanipulaci se dřevem. Hráze se
proto nevyskytujíjen v místech, kde má bobří rodina obydlí, ale jsou i v místech s vhodným
bohatým porostem' Hráze také slouŽí pro zajištění bezpečného pohybu v obývaném území.
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 většímnoŽství splaveného materiálu, které se můŽe lokálně hromadit v niŽších
tratích toku. Výrazné a dlouhodobé zamokření v okolí toků má za následek sníŽení
produkčníchschopnostízemědělsky a lesnicky obhospodařovaných ploch, ohroŽenívodních
děl na vodních tocích, ale i ohroŽení dalšíchobjektů (vrtů, studní a dalšíchzařizení nutných
k zajištěnízásobování obyvatel pitnou vodou) nacházejících se v blízkosti takto
zamokřených území.Výše popsanou činnostídále bobr evropský negativně působína
stabilitu vodních toků, hrází rybníkůa nádžÍa protipovodňových hrázi' K narušení stability
hrází u rybníkůa nádrŽi dochází především, jsou-li vystavěny ze sypkého materiálu a nejsou
tak zpevněné. U protipovodňových hrázi mŮŽe k poškození dojít zejména v období zvýšené
vodní hladiny při povodňových stavech, kdy si bobři budují novou úroveň nor, které jiŽ mohou
do takovýchto hrází zasahovat s negativním vlivem na jejich propustnost a bezpečnost, coŽ
se odrazí i na funkčnosti této hráze po odeznění povodňového stavu, např. jen při zvýšeném
průtoku. V souvislosti s hrabáním nor a cest dochází dále k narušení stability svrchní části
hrází a břehů vodních toků, přičemŽ můŽe dojít i k jejich propadnutí, čimŽje ohroŽen pohyb
lidí a pojíŽdějícítechniky.

Dalšínebezpečívyplývající z činnosti bobrů souvisejí s kácením dřevin. Bobr evropský je
schopný pokácet strom téměř jakékoli velikosti. Kromě stavby hrázi využívábobr dřeviny,
resp. lýko a kůru, jako potravu na podzim a V zimě. Jak bylo jiŽ uvedeno, tak tato činnost
bobra můŽe mít pozitivní vliv na druhovou a věkovou skladbu dřevin rostoucích mimo les
v okolí vodních toků a ploch. S touto činnostíjsou však spjata i negativa. Negativem je
moŽné ohroŽení druhové skladby hospodářských lesů nacházejících se v okolívodních toků,
mohou být ohroŽeny ohryzem a skácením i ovocné dřeviny a v nemalé míře i hospodářské
plodiny na polích. Jednoznačně negativně je možnévnímat i kácení dřevin podél vodotečí,
rybníků a nádrži, kde tyto dřeviny plní zpevňující funkci. Vyššíriziko je však spatřováno ve
vzniku bariér na vodních tocích a tím ohroŽené průtočnosti. Pokácené kmeny se totiŽ často
nacházejí přímo v korytě toku a naplavením dalšího materiálu dochází k překáŽkám majícím
vliv na průtok vody, zejména při povodňových stavech. Zvýšenériziko je pak u mostních
konstrukcí, kdy můŽe dojít i k jejich neprostupnosti. Riziko lze rovněž shledávat v nestabilitě
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dřevin, které byly bobrem výrazněji poškozeny, přičemŽ zůstávají nastojato. Provozní
bezpečnost takovýchto dřevin je výrazně sníŽena a především v případě mimořádnějších
projevů počasíhrozí pád těchto dřevin.

Nejvýznamnější dopad na okolní prostředí má budování bobřích hrází. Zatopením okolního
Územi dochází ke zvyšování diverzity místníhoekosystému, coŽ je moŽné považovat za
pozitivní přínos. Stavba hrází s sebou však nese řadu rizik, především co se týče ohroŽení
veřejné bezpečnosti, veřejného zdravi a moŽného vzniku škod na různých typech majetku.
Vybudováním bobří hráze dochází k přehrazenívodního toku, a tím ike změnám odtokových
poměrů. V korytě vodního toku dochází k hromadění naplaveného materiálu, kteý omezuje
průtočnoukapacitu koryta vodního toku. Kromě moŽného lokálního vybřeŽení můŽe zejména
při povodňových stavech dojít k zásadnímu zamezeni odtoku vody, jejímu nadženía
následnému vybřeŽení mimo koryto toku. Zájem na ochraně bobra evropského koliduje i
s povinnostmi správců vodních toků a vlastníkůvodních děl vyplývajících z vodního zákona.
Tito jsou povinni dle uvedeného zákona udžovat objekty v řádném stavu, aby byla zajištěna
jejich funkčnost a nedocházelo k ohroŽení veřejné bezpečnosti, majetku apod. Rozlivem
vody můŽe být v určitých případech ohroŽena i lesní a zemědělská půda, zejména samotná
úroda. K zatopení často dochází i u objektů (veřejné) infrastruktury, přičemŽ u někteých
objektů, jako jsou např' vrty pitné vody, můŽe dojít i k ohroŽení zdraví lidí. Následkem
vybřeŽení vody rovněŽ dochází k podmáčenítěles dopravních komunikací a objektů na
těchto komunikacích (mosty, opěrné zdi, propustky atd.), čímŽmůŽe být rovněŽ znatelně
ohroŽena stabilita těchto objektů, a tím i veřejná bezpečnost a zdraví osob. Dále mohou
tímto vznikat i značnémajetkové škody. Krajský Úřad jiŽ v minulosti řešil několikrát takovéto
případy, například nedaleko Moravské Třebové, kde docházelo právě k zatápění vrtů pitné
vody nebo poblíŽ obce Třebařova, kde byla v důsledku činnostíbobra evropského zatápěna
místní komunikace.
Na základě shora uvedeného krajský Úřad dospěl k závěru, Že ochrana bobra evropského
v mnohém koliduje se zajištěním ochrany veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví a rovněŽ i
majetku. Právě v zajištění veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví a v provádění opatření
směřujících k předcházení vzniku závažných škod na různých typech majetku krajský úřad
shledává veřejný zájem. Existence těchto konkrétních důvodůrovněŽ zcela odpovídá
zájmům uvedeným v $ 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody, pro které
můŽe orgán ochrany přírody výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů povolit. ochrana Životů, zdraví a majetkových hodnot je jednou ze
základních povinností státu, přičemŽ tato základní práva člověka plynou zejména z Listiny
základních práv a svobod a zasáhnout do nich je moŽné pouze, pokud to připouští zákon.
Zdraví, Životy a tedy i bezpečnost obyvatelstva můŽe být ohroŽena zejména poškozením
pozemních komunikací, zatopením technické infrastruktury, protženímhrází rybníkůa
vodních nádrŽi, a v rámci mimořádných situací, zejména při povodňových stavech, se riziko
ohroŽení zvyšuje s tím, Že následky mohou být fatálních rozměrů. Dále v souvislosti
s činnostíbobra vznikají i značnéškody na majetku. K těmto škodám dochází především na
dopravní infrastruktuře a dále jakjiž bylo výše uvedeno nahrázích rybníků, vodních nádži a
na protipovodňových hrázích. Významné škody mohou být dále způsobovány i zatopením
zemědělských pozemků a lesních pozemků.
Krajský Úřad v souladu s ustanovením $ 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody mezi sebou
porovnal výše definovaný zájem ochrany přírody a jiný veřejný zájem, přičemŽ dospěl
k závěru, že tento jiný veřejný zájem (spočívající
v zajištěníveřejné bezpečnosti, veřejného
zdraví a v realizaci opatření směřujících k předcházení vzniku závažných škod na různých
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typech majetku) převažuje nad zájmem ochrany jedinců předmětného druhu. K tomuto
závěru krajský úřad vede fakt, Že se populace bobrů v současnédobě neustále zvyšuje a
stav této populace je hodnocen jako příznivý (viz http://www.biomonitoring.cz/). Povolené
opatření obecné povahy, respektive povolená výjimka, je dále koncipováno tak, aby nebyl
ohroŽen stav daného druhu z pohledu jeho ochrany. 7a předpokladu, Že výjimka bude
vykonávána dle stanovených podmínek, tj. zejména se bude jednat o lokální zásahy bez
úmyslnéhopříméhokontaktu s jedinci bobra a v době mimo období rozmnoŽování a odchovu
mlád'at, nemůŽe dojít k ohroŽení existence bobří populace a nemohou být ani ohroŽena
pozitiva, která jsou s jeho činnostíspojena.

Krajský úřad výše charakterizoval činnost bobra evropského v jím obývaném Území a
pozitivní i negativní vlivy, jaké tato činnost má. Dojde-li v souvislosti s činnostíbobra
evropského ke změnám parametrů vodních děl a vodních toků, je moŽné původní stav
obnovit prakticky pouze opatřeními technického charakteru. Pro obnovení průtočnostitoku a
sníŽenívodní hladiny nad bobří hrází existuje k odstranění bobří hráze pouze varianta
v drenáŽi hráze, která je šetrnějšík bobrům, avšak neumoŽní pokles hladiny na
spočívající
původníúroveň a taktéŽ nezajistí průtočnostkoryta v případě zvýšených průtoků.Toto řešení
je proto vyuŽitelné pouze ve specifických případech. Daným řešením sice dojde k omezení
zaplavování přilehlých pozemků, nicméně je nutné dále počítats tím, Že část těchto
pozemků zůstane pravděpodobně i nadále neobhospodařovatelná. Poškozeni hrázi vodních
děl bobřími norami je spojeno se sníŽením stability a tím i s ohroŽením funkčnosti vodního
díla a v řadě případů i s rizikem určitémíry veřejného ohroŽení. V tomto případě nelze
sjednat nápravu jiným způsobem neŽ uvedením poškozeného díla do původníhostavu, tedy
sanací poškozeného místa' Zvýše uvedeného je zřejmé, Že se krajský Úřad zabýval i jinými
moŽnými řešeními, jak zajistit např. průtočnost koryt vodních toků nebo bezpečnost vodních
děl. činnosti, pro které byIa tato výiimka povolena na vodních tocích (mimo vodní toky
v přirozených korytech) a vodních dílech, jsou takovými činnostmi, k nimž neexlstují
jiná uspokojivější řešení, která by byla reá!ně provediteIná. Na vodních tocích
v neregulovaném korytě, na tocích revitalizovaných (obě tyto kategorie spadají pod zákonné
vymezení ,,přirozeného koryta'' v ustanovení $ 44 odst. 2 vodního zákona) nebo např. na
slepých ramenech řek bobří sídla zpravidla nepůsobí váŽnější škody ani neohroŽují veřejný
zájem v takové intenzitě, jak k tomu dochází u toků regulovaných. Pokud by přesto takový
případ nastal, bude nutno jej řešit (podobně jako u ostatních situací, na něŽ toto opatření
obecné povahy nedopadá) individuálním rozhodnutím o výjimce.

Populace bobra evropského se na územíČeskérepubliky neustále zvyšuje a její stav je
v současnédobě hodnocen jako příznivý (viz např. hodnocení stavu druhu na
hftp://www.biomonitorino.cÚ). V Pardubickém kraji (v Územi, kde je příslušným orgánem
ochrany přírody k povolování výjimek dle $ 56 zákona o ochraně přírody krajský úřad) není
Žádné zvláště chráněné územíči evropsky významná lokalita, kde by byl předmětem
ochrany bobr evropský. Krajskému úřadu je z předchozísprávní činnosti (viz některé příklady
výše uvedené) znám postupný růst populace bobra na územíPardubického kraje, a to
zejména v povodí řeky Moravy. Dle posledních poznatků (např. PrŮvodce soužitís bobrem:
Aleš Vorel, Tomáš Dostál, Jitka |Jhlíková, Jana Korbelová a Petr Koudelka, Čzu zoto7 tze
v dohledné době očekávat propojení osídleníz oblasti soutoku Labe a Vltavy
s východočeským osídlením. Také bude postupovat dalšíkolonizace libereckého,
pardubického a královéhradeckého regionu' Lze očekávat propojení labské populace
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ohři. Kolonizovány budou pravděpodobně i post-těŽební
plochy Chomutovska, Mostecka a Bílinska. Bez ohledu na plánovanou eliminaci bobrů

s osídlenímna horní a střední

jihočeskémregionu je předpokládáno, Že do této oblasti budou dále přicházet jedinci po
tocích pramenících na Šumavě, v Horním Rakousku a na Českomoravské vrchovině. To vše
lze dle výše uvedené publikace očekávat v horizontu 10 následujících let. JakjiŽ krajský úřad
uvedl výše, při respektování podmínek povolované výjimky a období, ve kterém je moŽné
výjimku vyuŽít, a dále s ohledem na výše uvedené skutečnosti týkajícíse aktuálního stavu
populace bobra evropského na Území Českérepubliky a výhledu dalšího osídlování, nehrozí
ohroŽení bobří popuIace a její stav z hlediska ochrany bude udĚen ! nadále
v příznivém stavu.
v

Krajský úřad podmínkami tohoto rozhodnutí (opatření obecné povahy) omezil
pouŽitelnost výjimky na ta období V roce, která jsou pro populaci bobra evropského

nejméně citlivá, s vyloučenímdoby zimování a rozmnoŽování, přičemŽ porušenítohoto
pravidla se připouští pouze ve specifických krizových případech, při kteých můŽe dojít
k bezprostřednímu ohroŽení veřejného zdravi, veřejné bezpečnosti či ke vzniku škody
značnéhorozsahu. Krajský úřad se v tomto ohledu řídil snahou mírnit negativní dopad dané
činnosti na jedince předmětného druhu, přičemŽ však připouští, Že povolené zásahy ovlivní
hustotu osídlení lokality bobry evropskými nebo je přinutí k přesídlení, což je v někteých
Územích přímo cílem činnostíprováděných na základě této výjimky. PodmÍnky vydávaného
opatření obecné povahy (zejména časovéa územníomezení) jsou nicméně stanoveny tak,
aby byla zachována nezbytná míra jejich ochrany (odkaz na Čl. 12 odst.4 směrnice Rady
92l43lE{s o ochraně přírodních stanoviŠt', volně ŽijícíchŽivočichůa planě rostoucích
rostlin).

Na základě stávajícíchzkušeností byly určeny situace, k nimŽ nejěastěji dochází, a typy
zásahů, ktenými lze efektivně dosáhnout nápravy. Výčet povolených zásahů proto nepokývá
situace, kteým lze předejít účinnouprevencí, nebo které se naopak neobejdou bez
invazivních zásahů spojených s odchytem nebo usmrcováním bobra evropského.

Do okruhu osob, které budou moci výjimku uplatňovat, krajský úřad zahrnul pouze osoby,
které jsou vlastníky dotčených vodních děl či staveb nebo je spravují, případně osoby, které
jsou pověřeny správou dotčených vodních toků. Tyto osoby mají totiŽ právo a současně
povinnost vyplývajícíz vodního zákona provádět jejich údžbu,opravy a zásahy směřující
k udžováníjejich řádného stavu a funkčnosti.
Výjimka je udělována pro tu část územíPardubického kraje, na němž krajský úřad vykonává
státní správu jako orgán ochrany přírody ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Jde
tedy o celé územíkraje kromě velkoplošných zvláště chráněných územi, popř' maloplošných
zvláště chráněných územíspadajících do kategorie národních (zde jsou příslušnýmorgánem
ochrany přírody správy chráněných krajinných oblastí). Z Území, pro které je výjimka
udělována, byla dále vyčleněna maloplošná zvláště chráněná Územi, na nichŽ krajský úřad
vykonává státní správu v ochraně přírody, včetně ochranných pásem těchto území.Krajský
úřad přitom vycházi z Úvahy, že ve zvláště chráněných územích by měly být zá4my ochrany
přírody chráněny přísněji, a to i případně s ohledem na povinnost udÉet populaci bobra
evropského v příznivém stavu z hlediska ochrany. V uvedených lokalitách je tak zajištěno
zachování dostatečně početnépopulace bobra a případné individuální Žádosti o výjimku
(které zde nejsou vyloučeny) by krajský úřad posuzoval vŽdy s ohledem na specifické
podmínky konkrétníhozvláště chráněného území(dané lokality), a to včetně početnosti a
stability místnÍ populace.
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Krajský úřad dále podmínkami stanovil prostředky kontroly naplňování povolené výjimky.
Jedním z prostředků kontroly uplatňování výjimky a její efektivity je evidence provedených
zásahů. Podmínkou uplatňování výjimky je proto povinnost krajskému úřadu předem oznámit
zamýšlený zásah [s náleŽitostmi vyjmenovanými v čl. V. písm. b) tohoto opatření obecné
tohoto opatření povahy], jde-li o činnosti uvedené v čl. l. písm. a) a b) tohoto opatření obecné
povahy, tj. o činnosti, kteými mohou být významně dotčeny i jiné zájmy ochrany přírody.
Krajský úřad můŽe dle $ 66 zákona o ochraně přírody takto oznámený zásah omezit či
dokonce zakázat, a to v případech, kdy by byl tento zásah v zásadním rozporu s dalšími
zájmy ochrany přírody. Jednalo by se zejména o případy, kdy by daným zásahem mohli být
prokazatelně ohroŽeni jedinci dalšíchzvláště chráněných druhů. KaŽdá oprávněná osoba,
která provedla v daném roce podle tohoto opatření obecné povahy zásah, resp. zásah dle čl.
l. písm. a) nebo b), je povinna zaslat krajskému úřadu vŽdy nejpozději do 31' prosince
daného roku písemnou zprávu s údaji o provedených zásazích, zpracovanou v rozsahu čl'
V. písm. c) tohoto opatření obecné povahy. Takto získanéinformace budou dále vyuŽity
zejména k vyhodnocení reakce bobrů na provedené zásahy. Současně budou podkladem
pro zprávu Evropské komisi o uplatňování výjimek ze zákazŮ u evropsky významných druhů,
kterou orgány ochrany přírody zpracovávají na základě směrnice o stanovištích (Č!. 16 odst.
2 směrnice Rady 92I43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně ŽijícíchŽivočichůa planě
rostoucích rostlin).
Platnost výjimky povolené tímto opatřením obecné povahy byla stanovena do 31' 12' 2023.
lndividuální rozhodnutí o povolení výjimek k zásahu do biotopu a přirozeného vývoje bobra
evropského vydaná krqským úřadem postupem dle $ 56 zákona o ochraně přírody před
nabytím účinnostitohoto opatření obecné povahy zůstávají v platnosti' Po skončeníplatnosti
těchto individuálních rozhodnutí se bude postupovat v souladu s tímto opatřením obecné
povahy.

JelikoŽ byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro povolení výjimky,
krajský Úřad tímto opatřením obecné povahy výjlmku za stanovených podmínek

povolil'

P.UčENí
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle s 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Jeho soulad s právními předpisy lze podle ustanovení s 174 odst.2
správního řádu posoudit v přezkumném řízeni, které můŽe být zahájeno nejpozději do tří let
od účinnostiopatření.

Účlttruosr
V souladu s ustanovením $ 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy
účinnostipatnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřednídesce krajského
úřadu.
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RozDĚLoVNíK
obce' městvse a města @atovou schránkou) _ k vwěšení na Úřední desce po dobu alespoň 15
Albrechtice
Anenská Studánka
Banín
Barchov
Benátky

Bezděčí u Trnávky
Bezděkov
Bělá nad Svitavou
Bělá u Jevíčka
Biskupice
Biskupice
Běstovice
Běstvina
Bítovany
Bohuňov
Bohuňovice
Bojanov
Bor u Skutče

Borek

Borová

Borušov
Bořice
BošÍn

Bousov
Brandýs nad orlicí

'/ Brloh

tlBrněnec
'/

Břehy
Březina
Březinky
Březová nad Svitavou
Býšť

Bučina
Budislav
Bukovina nad Labem
Bukovina u Přelouče
Bukovka
Bylany
Bystré

Bystřec
Cerekvice nad Loučnou
Cotkytle
Ctětín

Čankovice

Časy

Čenkovice
Čeperka

Čepí

Černá u Bohdanče
Červená Voda
Česká Rybná
Česká Třebová
ČeskéHeřmanice
ČeskéLibchavy
ČeskéPetrovice
Čista
Damníkov
Dašice
Desná

Dětřichov
Dětřichov u Moravské Třebové
Dlouhá Loučka
Dlouhá Třebová

Dlouhoňovice
Dobříkov
Dolany
Dolní Bezděkov
Dolní Čermná
Dolní Dobrouč

DolníŘedice

Dolní Morava

DolníRoveň

Dolní Újezd
Dřenice
Dříteč
Dubany
Dvakačovice
DŽbánov

Řečany nad Labem
Repníky
Restoky
Retová
Řetůvka
Řiot<y

Gruna

Hartinkov
Hartmanice
Hejnice

Helvíkovice
Heřmanův Městec
Hlavečník
Hlinsko
Hluboká
Hnátnice
HoletÍn

Holice

Holotín

Honbice

Horka
Horky
Horní Čermná

Horní Ředice
Horní Heřmanice
Horní Jelení
Horní Třešňovec
Horní Újezd
Hošťalovice
Hradec nad Svitavou
Hrádek
Hrobice
Hrochův Týnec
Hroubovice
Hrušová
Chmelík
Choceň
Choltice
Chornice
Choteč
Chotěnov
Chotovice
Chrast
Chrastavec
Chroustovice
Chrtníky
Chrudim

chýšť
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Chvaletice
Chvojenec
Jablonné nad orlicí
Jamné nad orlicí
Jankovice
Janov
Janůvky
Jaroměřice
Jaroslav
Jarošov
Javorník
Javorník
Jedlová
Jedousov
Jehnědí
Jeníkovice
Jenišovice

Jevíčko

Jezbořice
Kamenec u Poličky
Kamenióná
Kamenná Horka
Karle
Kasalice
Kladno
Kladruby nad Labem
Klášterec nad orlicí
Klešice
KněŽice
Koclířov
Kočí
Kojice
Koldín
Korouhev
Koruna
Kosořín
Kostelec u Heřmanova Městce
Kostěnice
Králíky
Krasíkov
Krouna
Křenov
Křičeň
KřiŽanovice

Kukle
Kunčina
Kunětice
Kunvald
Květná

Labské Chrčice
Lanškroun

Lány
Lány u Dašic
Lavičné
Lázně Bohdaneč
Leština
Leštinka
Letohrad

Libecina
Libchavy
Libišany
Libkov
Liboměřice

Licibořice
Lichkov

Linhartice
Lipoltice

Lipovec
Líšnice

Litomyšl

Litošice
Lozice
Lubná
Lubník
Lukavice
Lukavice
Luková
LuŽe

Makov
Malíkov
Malé Výkleky
Míčov-Sušice
Mikuleč
Mikulovice
Miřetice
Městečko Trnávka
Mistrovice
Mladějov na Moravě
Mladkov
Mladoňovice
Mokošín
Morašice
Morašice
Morašice
Moravany
Moravská Třebová
Mostek
Mrákotín

Nabočany
Načešice
Nasavrky
Nasavrky
Nedvězí
Nekoř
Němčice
Neratov

Němčice
Nová Sídla

Nová Ves u Jarošova
Nové Hrady

oldřiš

Opatov
Opatovec
Opatovice nad Labem
Orel

orlické Podhůří
orličky

osík

Ostrov
Ostrov

ostřešany
ostřetín
Otradov

Oucmanice
Pardubice
Pastviny

Perálec

Petrovice

Písečná

Plch
Plchovice

PoběŽovice u Holic
PoběŽovice u Přelouče
Podhořany u Ronova

Podlesí

Podůlšany
Pohledy
Pokřikov
Polička
Pomezí

PoříčíuLitomyšle

Prachovice
Pravy
Proseč
Prosetín
Předhradí
Přelouč
Přelovice
Přepychy
Přestavlky
Příluka
Přívrat
Pustina
Rabštejnská Lhota
Ráby
Radhošť
Radiměř
Radkov
Raná
Rohovládová Bělá
Rohozná
Rohoznice
Rokytno
Ronov nad Doubravou
Rosice
Rozhovice
Rozhraní
Rozstání
Rudná
Rudoltice
Rybitví

Sopřeč
Sovolusky
Spojil

Srch
Srnojedy
Sruby
Staré Město
Staý Mateřov
Staré Hradiště

Staré Jesenčany
Staré Ždánice

Stašov
Stojice

Stolany

Stradouň

Strakov
Strašov
StráŽná

Střemošice
Stéblová
Studené
Sudislav nad orlicí
Sudslava
Suchá Lhota
Svatý Jiří

Svídnice
Svinčany
Svitavy
Svojanov
Svojšice
Šedivec
ŠirokýDůl
Študlov
Tatenice
Tetov

Těchonín
Tisová
Tisovec
Trnávka
Trojovice

Rybník
Rychnov na Moravě
Řečany nad Labem
Řepníky
Řestoky
Řetůvka
Řiot<y

Sádek

Sázava

Sebranice

Seč

Trpik
Trpín
Trstěnice
Trusnov
TrŽek

Třebařov
Třebosice
Třebovice
Třemošnice
Třibřichy
Týnišťko

Tuněchody
Turkovice
Uherčice
Uhersko

Sedliště
Selmice
Semanín
Semín
Sezemice
Sklené
Skořenice
Skuteč
Slatiňany
Slatina
Slatina
Slepotice
Sloupnice
Smrček
Sobětuchy
Sobkovice
Sopotnice

Ú hřetice
Ú hřetická Lhota
Ú jezd u Chocně
Ú jezd u Přelouče
Ú jezd u Sezemic

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

Veselí

Vidlatá Seč
Vinary
Víska u Jevíčka
Vítějeves

VlčíHabřina
Vlčkov
Voděrady
Vojtěchov

Voleč

Zájezdec

Vraclav
Vračovice-orlov
Vranová Lhota
YráŽné
Vrbatův Kostelec
Výprachtice
Vysočina
Vysoká
Vysoké Chvojno
Vysoké Mýto
Vyšehněvice
VyŽice

zálši

Zámrsk
Zářecká Lhota
Zdechovice
Zderaz
Žamberk

Žampach
Záravice

Želivsko

Žicnlíner
zlvantce
Žumberk

Zádoli

Záchlumí

Zajelice

Tato písemnost musí být v souladu s ustanovením $ 25 odst. 3 správního řádu vyvěšena na
úřední desce po dobu nejméně í5 dnů'

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne
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