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Krajsk ri ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zemědělstvÍ, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dá!e jen krajsk ri ad) jako orgán ochrany
p írody věcně a místně p íslušn podle ust. 29 odst. 1 a 67 odst. 1 písm. g) zákona
č. 12912000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve znění pozdějších p edpisri, a dále dle ust. 75
odst. 1 písm. d) a ust. 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 11411992 Sb., o ochraně p írody
a krajiny, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ZOPK), vsouladu s 25 a 173 zákona
č.500/2004 Sb., správní ád, ve znéní pozdějších p edpisťr (dáIe jen správní ád), tímto

zve eiňuje

opat ení obecné povahy, kter m se povoluje v jimka ze zákazu škodlivě zasahovat
do p irozeného v voie zvláště chráněného živoěicha za azeného do kategorie silně
ohrožen ch druh - bobra evropského (Casíor fiber| na rizemí Královéhradeckého
kraje mimo zemí Chráněné krajiňné oblaiti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Česk
ráf a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo
rizemí národních p írodních rezenlací (NPR) a národních p írodních památek (NPP}
a všech jejich ochrann ch pásem (dále jen zemí KHK ve správě kraiského adu).

Krajsk ú ad tímto opat ením obecné povahy, v souladu s ustanoveními 56 odst. 1

a odst. 2 písm. b) a c) ZOPK, povoluje na zemí KHK ve správě krajského adu
za stanoven ch podmínek v zďlmu prevence závažnych škod na rybolovu, vodách (vodních
dí!ech), lesích a ostatních typech majetku a v zájmu ve ejné bezpečnosti, v jimku ze zákazů
uvedenlich v 50 odst.2 ZOPK, tj. konkrétnězezákazu rušit jedince silně ohroženého druhu
bobr evropsk a ze zákazu poškozovat či ničit jím užívarlá sídla.
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Návrh tohoto opatření obecné povahy bylv souladu s § 172 odst. 1 správního řádu zveřejněn
vyvěŠením na Úředních deskách krajského úřadu a obcí v dotčeném území dne 04.03.2022,
Krajský úřad neobdžel žádné připomínky či námitky, které by bylo nutné vypořádat. Krajský
úřad nyní zveřejňuje uýsledné znění opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhláŠky a podle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný
prostředek.

V souladu s ustanovením § 25 správního řádu je tato vyhláška umístěna na úřední desce
krajského úřadu a pro dálkový přístup na elektronické úřední desce na webu
www.kr-kíalovehradechy.cz a dále na úředních deskách obcí, jejichž správní obvod je
řízením dotčen.

V souladu s § 25 odst, 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení toto oznámení
považuje za doručené, by|o-!i v této lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkovlý
přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje (tj. krajského úřadu). Soulad opatření obecné povahy s právními
předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení
o zahájení přezkumného řízení Ize vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

z p. RNDr. Tomáš Nosek, V.r.
odbornl referent na useku
ochrany p írody a krajiny

P íloha:
Opat ení obecné povahy č. j. KUKHK-182aEP2022-19
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Seimuto dne:
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