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ROZHODNUTI
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Uéastnici rizeni podle § 27 odst. 1 sprévniho Fédu:

- Fv%edite|stvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4, |<':; 65993390
zastoupené spoleénosti HBH Projekt spol. s r.o., Kabétnikova 216/5, 602 00 Brno,

IC; 44961944

Krajsky Grad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako mistné
avécné prisluény orgén vpfenesené pﬁxsobnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 zékona
6. 129/2000 Sb., 0 krajich (krajské zrizeni), a orgén ochrany prirody podle § 77a odst. 5
pism. h) zékona c';. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjéich
predpisﬁ, ve véci povoleni v3’/jimky ze zékazﬁ u zvléété chrénénych iivoéichir pro akci
,,Rychlostni silnice R55, stavba 5502 Kokory - P|"erov“ na zékladé Zédosti, kterou
podaloz Fleditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4, ICI 65993390
zastoupené spoleénosti HBH Projekt spol. s r.o., Kabétnikova 216/5, 602 00 Brno, IC:
44961944 (déle jen ,,2adate|“), rozhodl v souladu s § 67 zékona c":. 500/2004 Sb., sprévni
Féd, ve znéni pozdéjéich predpisﬁ, takto:
Krajsky Grad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zadateli
povoluje vyjimku
podle § 56 odst. 1 zékona ze zékazﬁ
I.

ll.

pro zvléété chrénéné druhy iivoéichﬁr batoleo éerveny (Apatura ilia), émelék (Bombus
spp.), mravenec (Fomvica spp.), ropucha obecné (Bufo bufo), slepyé krehky (Anguis
fragilis), uiovka obojkové (Natrix natrix), koroptev polni (Perdix perdix) a veverka
obecné (Sc/urus vulgaris)
pro zvléété chrénéné druhy Zivoéichﬁ, které jsou predmétem ochrany podle préva
Evropskych spoleéenstvi, jeétérka obecné (Lacen‘a agilis), kuﬁka obecné (Bombina
bombina), ropucha zelené (Bufo viridis), skokan étihly (Rana dalmatina) a skokan
zeleny (Rana esculenta)

z naléhavych dﬁvodﬁ pfevaiujiciho verejného zéjmu podle § 56 odst. 2 pism. c) zékona.
Povoluje se vyjimka z ochrannych podminek zvléété chrénénych Zivoéichﬁ podle § 50
zékona, ze zékazu zasahovat do prirozeného vyvoje, chytat, driet, ruéit, zraﬁovat,
usmrcovat, sbirat, pfemisfovat, dopravovat a poékozovat c':i nic';it sidla uiivané zvléété
chrénénymi Zivoéichy v souvislosti se stavbou. Cinnost, pro kterou se udéluje vyjimka, je
realizace stavby ,,Rych|ostni silnice R55, stavba 5502 Kokory - Prerov“.

Podminky:
1. Veskeré vodohospodéfské objekty budou Feéeny tak, aby se nemohly stét pasti pro

drobné Zivoéichy. Jedna sténa musi by’/t zdrsnéna a mit maximélni sklon 1 : 2.

2. Kfiieny vodni tok, jehoi koryto bude pod mostnim objektem, bude upraven tak, aby

byla sniiena rychlost proudici vody a aby byl zajistén dostatek Likrytﬁ pro vodni
Zivoéichy. Jedné se 0 Upravu spérovéni (vyspérovéni pod Elroveﬁ dlaiby 2 cm),
umisténi vétéich kamenﬁ v ose toku, zapuéténi c':i vystoupeni jednotlivvch kamenﬁ v
dlaibé. Témito Upravami se rozéleni hladkv povrch dlaiby a vzniknou tak
pfirozenéjsi podminky v koryté toku.

3. U preloiky vodniho toku bude zachovén pfirozenv charakter toku, nebude

vytvéfeno homogenni koryto s konstantni rychlosti proudéni a v3’/ékou vody.
Dostateéné je vytvoreni élenitého koryta jak v priéném tak v podélném sméru
pomoci kamenﬁ tréicich ze dna a paty brehﬁ, popr. také vytvoreni Elsekﬁl klidnych
tﬁmi a Usekﬁl s rychle proudici vodou. Koryto neopevﬁovat prostvm betonem.

4. U mostu pres vodni tok budou v podmosti ponechény podél koryta minimélné 70

cm siroké suché brehy pro zachovéni suché migraéni cesty podél vodniho toku.
Tyto suché migraéni cesty budou mit nezpevnény povrch, v- pfipadé zpevnéni
kamennou dlaibou budou mezi kameny ponechény hlubsi spéry a dlaiba bude
prekryta étérkem.

5. U prﬁhlednvch protihlukovvch stén bude provedena Uprava v3’/plni svislvmi prouiky

sirky 30 mm s osovou rozteéi 100 mm. Prouiky budou vedeny od horniho okraje k
dolnimu tak, 2e u dolniho okraje zﬁstane nepolepené éést v3’/sky 150 mm. Barva
prouikﬁ bude bilé. Toto opatreni zabréni kolizim ptékﬁl s témito sténami Uéinnéji
nei kresba siluety dravce.

6. Bfehové porosty dotéeného vodniho toku budou dosazeny geograficky pﬁlvodnimi

drevinami (napr. olse lepkavé, jasan ztepily, vrba krehké) véetné druhﬁ vhodnych
pro vyvoj batolce éerveného (topol osika, topol éernv nebo vrba jiva).

7. Bude stanovena odborné zpﬁlsobilé osoba k provédéni biologického dozoru.

Biologicky dozor bude zajistén po celou dobu stavby a bude sledovat vvskyt zvlésté
chrénénvch druhﬁ Zivoéichﬁ v prostoru stavenisté a v pripadé potfeby zajisti, na
néklady investora, zéchranny prenos téchto iivoéichﬁl. O véech odchytech a
zéchrannvch transferech bude vést podrobnou dokumentaci, které bude obsahovat
seznam zjisténvch druhﬁ, poéty jedincﬁ, zpﬁsob odchytu a prenosu, popis pﬁvodni
a néhradni lokality. Biologicky dozor musi mit prévo zastavit na dobu nezbytné
nutnou éinnost stavebni firmy v pripadé akutniho ohroieni zvlésté chrénénych
druhﬁl stavebni éinnosti.

8. Pred zahéjenim stavebnich praci biologicky dozor provede kontrolu stavenisté s

cilem zjistit vvskyt zvlésté chrénénych druhﬁl Zivoéichﬁ a navrhnout nutné opatfeni
pro koordinaci stavebnich praci a poiadavkﬁ ochrany pﬁrody.

9. Kéceni drevin a odstranéni jiné vegetace bude provédéno mimo vegetaéni obdobi,

mimo obdobi hnizdéni ptékﬂ, tj. od 1. ﬁjna do 31. brezna.

10. Skrvvka zeminy na lokalitéch 1 a 2 (lokality vymezeny v biologickém prﬂzkumu pro

tléely tohoto zéméru) bude provedena mimo vegetaéni obdobi od 1. Fijna do 31.
fijna, kdy je nejmensi riziko, Ze budou zasaieni chrénéni Zivoéichové, zimujici v
pﬁdé. Na-ostatnich éésteoh stavby je moiné provédét skryvku zeminy po celé
obdobi vegetaéniho klidu, tj. od 1. fijna. do 31. brezna.
2. strana rozhodnuti é.j. KUOK 32430/2014

11.Sk|édky zeminy budou situovény co nejdéle od vodotec":i, aby nedochézelo
k zanéseni vodoteéi témito zeminami.
12.Mista kriieni komunikace s vodoteéi sledovat biologickvm dozorem po celou dobu
stavby a2 do kolaudace a to s dﬁlrazem v dobé jarniho (brezen - kvéten), letniho
(éen/en — srpen) a podzimniho tahu (srpen — listopad) obojiivelnikﬁ.
13.Béhem v3’/stavby zéméru budou instalovény doéasné zébrany a pripadné pasti,
které znemoini vstup na stavenisté obojiivelnikﬁm a drobnym savcﬁlm.
Obojiivelnici, kteri se presto dostanou do prostoru stavenisté a budou ohroieni
vystavbou, budou preneseni na vhodnou néhradni lokalitu. Presnv rozsah a typ
téchto zébran bude dle plénu organizace v3’/stavby specifikovén ve spolupréci s
odborné zpﬁsobilou osobou pred zahéjenim vvstavby.
14.Voko|i lokalit 1 a 2 (lokality vymezeny v biologickém prﬁzkumu pro llléely tohoto
zéméru) nebudou stavebni dvory, doéasné sklédky zemin ani pristupové
komunikace ke stavbé.
15.V§'/jimka se vydévé do 31. 12. 2023.
Odﬁvodnéni
Dne 20. 2. 2014 byla doruéena Krajskému Crradu Olomouckého kraje iédost Zadatele

Beditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4, |C; 65993390

zastoupené spoleénosti HBH Projekt spol. s r.o., Kabétnikova 216/5, 602 00 Brno, I6:
44961944, ve véci vydéni vvjimky z ochrannvch podminek zvlésté chrénénych druhﬁl
Zivoéichﬁr batolec éerveny (Apatura ilia), émelék (Bombus spp.), mravenec (Formica spp.),
kunka obecné (Bombina bombina), ropucha obecné (Bufo bufo), ropucha zelené (Bufo
viridis), skokan stihly (Rana dalmatina), skokan zeleny (Rana esculenta), jestérka obecné
(Lacerta agilis), slepvs krehkv (Anguis fragilis), uiovka obojkové (Natrix natrix), koroptev
polni (Perdix perdix) a veverka obecné (Sciurus vulgaris) z dﬁvodu stavby ,,Rych|ostni
silnice R55, stavba 5502 Kokory - Prerov“. Krajskv Urad Olomouckého kraje, jako orgén
ochrany prirody podle § 77a odst. 5 pism. h) zékona a v souladu s § 47 sprévniho rédu
oznémil dopisem ze dne 27. 2. 2014, <3. j. KUOK 21431/2014 véem znémym Uéastnikﬁm
rizeni zahéjeni sprévniho rizeni dnem podéni Zédosti, ve véci udéleni vyjimky podle § 56
zékona. O zahéjeni rizeni byla pisemné informovéna v souladu s § 70 zékona obéanské
sdruieni, které se v daném terminu osmi dnﬁ od doruéeni oznémeni o zahéjeni rizeni k
rizeni neprihlésila a nejsou tedy Uéastniky rizeni. Dne 24. 3. 2014 se uskuteénilo Crstni
jednéni, kterého se zllléastnil zéstupce obce Rokytnice a zéstupce spolefznosti HBH
Projekt spol. s r.o. Dopisem ze dne 26. 3. 2014 6. j. KUOK 29985/2014 sprévni orgén
vyrozumél vsechny Uéastniky rizeni o moinosti seznémit se s podklady rozhodnuti.
I.

Odirvodnéni pro zvléété chrénéné druhy iivoéichil batolec éervenv (Apatura
ilia), émelék (Bombus spp.), mravenec (Formica spp.), ropucha obecné (Bufo
bufo), slepvé krehky (Anguis fragilis), uiovka obojkové (Natrix natrix),
koroptev polni (Perdix perdix) a veverka obecné (Sciurus vulgaris):

Zékonné podminka prevahy verejného zéjmu nad zéjmem ochrany prirody pro povoleni
vyjimky pro predmétné druhy podle § 56 odst. 1 zékona ze zékazﬁ u téchto zvlésté
chrénénych druhﬁ Zivoéichﬁr spoéivé v tom, Ze se jedné o vvstavbu verejné komunikace.
Verejnv zéjem spoéivé vtom, 2e cely Ersek navrhované stavby 5502 je veden mimo
zastavéné Uzemi Uzemim, které je tvoreno prevéiné intenzivné obdélévanymi
zemédélskymi pozemky. Navriené stavba 5502 bude mit vyrazné pozitivni prinos v oblasti
verejného zdravi, kdy dojde ke znaénému sniieni nadlimitniho hlukového zatiieni, sniieni
exhalaci a stresu obyvatel v sidlech podél stévajici komunikace I/55. Dojde také k vyssi
bezpeénosti provozu a obecnému zmirnéni dopadﬁ na Zivotni prostredi a verejné zdravi,
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které je déno predevsim modernimi bezpeénostnimi parametry (napr. technologie
odvodnéni, reseni havérii, protihlukové opatreni). Tato éinnost je verejnym zéjmem, ktery
v tomto pripadé, vzhledem k malému dotéeni predmétnych druhﬁ, prevaiuje nad zéjmy
ochrany prirody.
Sprévni orgén mé za to, Ze argumentace a odﬁrvodnéni vydéni vyjimky spoéivé v téchto
skuteénostech:
Vyjimka se udéluje podle § 56 odst. 2 pism. c) zékona z naléhavych dﬁlvodﬁl prevaiujiciho
verejného zéjmu. Prostor stavenisté je sidlem uiivanym dotéenymi zvlésté chrénénymi
Zivoéichy. Pri stavebni éinnosti budou sidla poékozovéna a bude ékodlivé zasahovéno do
prirozeného vyvoje téchto Zivoéichﬁ. Navriené stavba 5502 bude mit vyrazné pozitivni
prinos v oblasti verejného zdravi, kdy dojde ke znaénému sniieni nadlimitniho hlukového
zatiieni, sniieni exhalaci a stresu obyvatel vsidlech podél stévajici komunikace I/55.
Zékonnou podminku podle § 56 odst. 2 pism. c) zékona povaiuje orgén ochrany prirody
za splnénou.
ll.

Odirvodnéni pro zvléété chrénéné druhy iivoéichﬁ, které jsou predmétem
ochrany podle préva Evropskych spoleéenstvi, jestérka obecné (Lacerta
agilis), kuﬁka obecné (Bombina bombina), ropucha zelené (Bufo viridis),
skokan stihly (Rana dalmatina) a skokan zeleny (Rana esculenta):

Mezi dotéené zvlésté chrénéné druhy Zivoéichﬁ, které jsou predmétem ochrany podle
préva Evropskych spoleéenstvi a pro které lze podle § 56 odst. 1 zékona vyjimku povolit
za predpokladu, 2e je dén zékonny dﬁvod podle § 56 odst. 2 zékona, neexistuje jiné
uspokojivé reseni a povolované éinnost neovlivni dosaieni éi udrieni priznivého stavu
druhu z hlediska ochrany, patri druhy jestérka obecné (Lacerta agilis), kunka obecné
(Bombina bombina), ropucha zelené (Bufo viridis), skokan stihly (Rana dalmatina) a
skokan zeleny (Rana esculenta).
Zékonné podminka prevahy verejného zéjmu nad zéjmem ochrany prirody pro povoleni
vyjimky pro predmétné druhy podle § 56 odst. 1 zékona ze zékazﬁ u téchto zvlésté
chrénénych druhE| Zivoéichﬁ spoéivé v tom, 2e se jedné o vystavbu verejné komunikace.
Verejny zéjem spoéivé vtom, 2e cely Usek navrhované stavby 5502 je veden mimo
zastavéné Uzemi Uzemim, které je tvoreno prevéiné intenzivné obdélévanymi
zemédélskymi pozemky. Navriené stavba 5502 bude mit vyrazné pozitivni prinos v oblasti
verejného zdravi, kdy dojde ke znaénému sniieni nadlimitniho hlukového zatiieni, sniieni
exhalaci a stresu obyvatel v sidlech podél stévajici komunikace I/55. Dojde také k vyési
bezpeénosti provozu a obecnému zmirnéni dopadﬁl na Zivotni prostredi a verejné zdravi,
které je déno predevsim modernimi bezpeénostnimi parametry (napr. technologie
odvodnéni, reseni havérii, protihlukové opatreni). Tato éinnost je verejnym zéjmem, ktely
v tomto pripadé, vzhledem k malému dotéeni predmétnych druhﬁ, prevaiuje nad zéjmy
ochrany prirody.
Jinym resenim je vybudovéni komunikace bez kompenzaénich opatreni. V takovém
pripadé by byly dotéené druhy ékodlivé zasaieny a byla by bez néhrady zniéena jejich
sidla. Dalsim resenim je nevybudovéni komunikace. V tomto pripadé by stav dotéenych
druhC| zﬁstal bez ovlivnéni. Predmétné iivoéisné druhy by nebyly skodlivé dotéeny, stavba
by nebyla provedena. Sprévni orgén mé za to, Ze v daném pripadé nelze najit jiné
uspokojivé reéeni pro zajisténi sniieni exhalaci a stresu obyvatel v sidlech podél stévajici
komunikace I/55, nei je navriené stavba. Realizaci opatreni nedojde k ohroieni populaci
druhﬁ, které jsou predmétem ochrany podle préva Evropskych, spoleéenstvi.
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Navriena stavba by méla co nejvice chranit stavajici stav biotopf] predmétnych Zivoéichﬁ
a v prﬁbéhu jejiho provadéni by mély byt mistni populace chranény pred skodlivymi
zasahy. Tyto podminky navriené reseni splﬁuje, protoie zohledﬁuje vyskyt predmétnych
druhﬁl na lokalité. Timto rozhodnutim jsou stanoveny podminky 1 a2 14, které ochranu
dale upresﬁuji.
Povolovana éinnost vzhledem k mire a zpﬁsobu ovlivnéni prirozeného vyvoje predmétnych
druhﬁ neovlivni dosaieni éi udrieni priznivého stavu druhﬁ z hlediska ochrany. Stav
biotopﬁr dotéenych druhﬁ Zivoéichﬁ v okoli nové zrizované komunikace bude vzhledem k
navrienym kompenzaénim opatrenim obdobny jako pred zasahem. Souéasti stavby jsou
navriena opatreni, které jsou specifikovana v podminkach 1 ai 14 tohoto rozhodnuti.
Organ ochrany prirody proto povaiuje za splnénou zakonnou podminku pro povoleni
vyjimky uvedenou v § 56 odst. 1 zékona, podle které éinnost nema ovlivnit udrieni
priznivého stavu populaci. Poiadovaného Eréelu akce neni moino dosahnout jinym
zpﬁsobem.
Vyjimka se udéluje podle § 56 odst. 2 pism. c) zakona z naléhavych dﬁvodﬂ prevaiujiciho
verejného zajmu. Zakonnou podminku podle § 56 odst. 2 pism. c) zakona povaiuje organ
ochrany prirody za splnénou.
Organ ochrany prirody stanovil v predmétném rozhodnuti vyse uvedené podminky za
llléelem minimalizace dotéeni jedincﬁ zvlasté chranénych druhﬁ.
Odﬁvodnéni podminek vvjimky:
Podminka 6. 1: Podminka byla stanovena k ochrané obojiivelnikﬁr, kteri by mohli byt
ohroieni pédem do stavebnich prohlubni bez moinosti L'1niku. Zajisténi jedné stény
objektu v priznivém sklonu, ktery umoinuje obojiivelnikﬁlm prohlubeﬁ opustit, je dobrym
zpﬂsobem jak zajistit ochranu obojiivelnikﬁ pred uvéznénim.
Podminka 5:. 2 a 3: Podminky byly stanoveny k zajisténi nahradnich side] pro dotéené
druhy. Tok s Ukryty poskytuje vhodné podminky pro jejich Zivot. Zajisténi élenitosti koryta
vodniho toku se pozitivné projevi na vyssi nabidce Illkrytﬁl pro vodni Zivoéichy a na vyssi
diverzité vodnich iivoéichﬁ éi rostlin ve vodnim toku.
Podminka 6. 4: Podminka byla stanovena k zajiéténi migraéni prostupnosti krajiny pro
dotéené druhy iivoéichﬁr. Zvolena minimalni velikost a povrch této migrac':ni cesty by méli
vyhovovat vétsiné volné Zijicich Zivoéichﬁl v okoli planované stavby.
Podminka é. 5: Podminka byla stanovena k zajisténi minimalizace kolizi ptakﬁ s
prﬁhlednymi protihlukovymi sténami. Jelikoi drive uiivané siluety dravcﬁ se ukazaly byt
neﬁéinné, bylo zvoleno polepeni prﬁhlednych stén pomoci svislych bilych prouikﬁ, které
mnohem efektivnéji zabranuji kolizim.
Podminka ('2. 6: Vysadbami budou vytvorena nahradni sidla za sidla zniéena pri vystavbé.
Preferovany by mély byt dreviny jako olse lepkava, jasan ztepily éi vrba krehka, které
vytvari prirozenou vegetaci kolem vodnich tokﬁ. Poiadavek na vysazeni topolu osiky,
topolu éerného nebo vrby jivy vyplyva z Zivotnich narokﬁ batolce éerveného, nebof tyto
stromy jsou Zivnymi rostlinami jeho housenek.
Podminka 6. 7: Pro koordinaci véech potrebnych éinnosti ve vztahu kchranénym
Zivoéichﬁm vzajmovém prostoru je treba, aby byl ustanoven odborny biologicky dozor,
napr. odbornik odpovidajiciho prirodovédného vzdélani, autorizované osoba pro Uéely
provadéni biologického hodnoceni podle § 67 zakona nebo osoba spraxi vochrané
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prirody. Ustanoveni této osoby je nutné z dﬁvodu moiného operativniho prijimani
potrebnych opatreni, které by byla nutna k odvraceni nebezpeéi poskozeni, zranéni nebo
Uhynu oi usmrceni jedincﬁi zvlasté chranéného druhu Zivoéicha.
Podminka 6. 8: Tato podminka byla navriena jako souéast ochrany a zachranného
transferu. Monitoring vyskytu zvlasté chranénych druhﬁi je predpokladem provedeni
Liéinnych zachrannych krokﬁ.
Podminka c":. 9: Dodrieni terminu kaceni stromﬁl _mimo vegetaéni dobu a pripadny
zachranny transfer predstavuji Uéinny zpﬁisob minimalizace ékodlivych vlivﬁ na sidla ptakﬂ
ijinych iivoéichﬁi.
Podminka c":. 10: Podminka byla stanovena k ochrané dotéenych druhﬁl Zijicich v zemnim
profiiu. Dodrienim terminu skryvky se skodlivy vliv minimalizuje. Vétsi éast stavby vsak
tvori orna pﬁida, kde je vyskyt téchto Zivoéichﬁi méné pravdépodobny. Proto je vhodné
naéasovani sklyvky zeminy upravovat pouze na mistech potencialniho vyskytu téchto
druhﬁi — tj. na lokaiitach 1 a 2 (lokality vymezeny v biologickém prﬁizkumu pro L'1c":eIy tohoto
zaméru).
Podminka 6. 11: Tato podminka byla stanovena k ochrané vodnich biotopﬁ jako sidel
dotéenych druhﬁi pred zakalenim vody zpﬁisobenym splavovanim zeminy ze skiédek
zeminy.
Podminka 6. 12: Sledovani tahu obojiivelnikﬁl je dﬁileiitym predpokladem jejich Uéinné
ochrany na predmétné stavbé.
Podminka 6. 13: Tato podminka byla stanovena k ochrané dotéenych druhﬁ. lnstalovani
zabran a zachranny transfer prispéje k minimalizaci skodiivého viivu stavby na dotéené
druhy.
Podminka 6. 14: Touto podminkou dojde kminimaiizaci zasahﬁ do biotopﬁ dotrzenych
druhﬁr Zivoéichfi.
Podminka ('2. 14: Podminka éasového omezeni vyjimky vychazi z predpokladaného
éasového planu vystavby. Investor predpokléda realizaci predmétné stavby v letech 2020
— 2023.
Pouéeni ﬁéastnikii
Proti tomuto rozhodnuti se lze podle § 83 odst. 1 spravniho radu odvolat do 15 dnﬁl ode
dne jeho doruéeni k Ministerstvu Zivotniho prostredi podanim uéinénym prostrednictvim
Krajského Uradu Olomouckého kraje. V podaném odvolani se uvede, vjakém rozsahu se
rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost
rozhodnuti éi rizeni, jei mu predchazeio. Odvolani se podava v poétu sedmi stejnopisﬁi.
Nepoda-Ii Eiéastnik potrebny poéet stejnopisﬁ, vyhotovi je na jeho naklady Krajsky Grad
Olomouckého kraje. Podané odvoiéni ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho
radu odkladny Eiéinek. Odvolani jen proti odﬁvodnéni rozhodnuti je nepripustné.
r

O1'iSk 07.;/am razitka
Bo. lng. Renata\Honzakova
vedouci oddéieni oohrany prirody
Krajského Ciradu Olo’mouckého kraje
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Za spravnost odpovida Mgr. Tomas Berka
Rozdéiovnik:
- Liéastnik rizen/' podle § 27 odst. 1 pism. a) sprévniho fédu:

,

1. Rediteistvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, IC: 65993390 zastoupeny HBH

Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno, IC: 44961944 - prostrednictvim DS
- Liéastnici fizen/' podle § 27 odst. 2 sprévniho raidu:
2. Cesky rybarsky svaz, vybor Lizemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava,

ic; 00434167 - prostrednictvim D8

- Liéastnici rizeni podle § 27 odst. 3 sprévniho rédu:
3. Obec Majetin, Lipova 25, 751 O3 Majetin, IC: 00299197 — prostrednictvim DS
4. Obec Kokory, Kokory é.p. 57, 751 05 Kokory, ICI 00301388 — prostrednictvim DS
5. Méstys Brodek u Prerova, Masarykovo namésti 13, 751 03 Brodek u Prerova, IC: 00301078 —
prostrednictvim DS
6. Obec Rokytnice, 751 04 Rokytnice 143, IC: 00301914 — prostrednictvim DS
7. Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, 750 11 Prerov 2, ICI 00301825 - prostrednictvim DS
- ostatni:
8. spis
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