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Rozdělovník

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: „Operační program Rybářství 2021 – 2027“

Charakter koncepce:

Operační program Rybářství 2021 – 2027 (dále také jen „Program“) je nástrojem pro čerpání 
prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (dále jen „ENRAF“) 
v programovém období 2021 – 2027. Přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky 
EU (dál jen „SRP“), Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu 
pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030 (dále jen „VNSPA“). Program je zaměřen na odvětví 
sladkovodní akvakultury. Řídicím orgánem zodpovědným za přípravu a implementaci je 
Ministerstvo zemědělství České republiky.

Program navazuje na Operační program Rybářství pro období 2014 – 2020, prostřednictvím 
něhož již došlo k posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury hospodařících v tradičním 
rybníkářství, bylo podpořeno zvýšení a udržení akvakulturní produkce, byly vybudovány nové 
rybníky, bylo odtěženo bahno a sedimenty z rybníků, vznikly nové recirkulační akvakulturní 
systémy. Podpora z ENRAF byla rovněž zaměřena na budování a modernizaci zpracovatelských 
kapacit a propagační kampaně, přípravu pro vznik a fungování organizací producentů a další.

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství 2021 – 2027 je konkurenceschopná, odolná 
a udržitelně se rozvíjející akvakultura, která bude založena na inovacích, posilování 
konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. V rámci stávající verze Programu 
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jsou nastaveny níže uvedené priority a specifické cíle (dále jen „SC“) se souvisejícími typy 
činností:

 Priorita 1 – Podpora udržitelného rybolovu a zachování vodních biologických zdrojů
o SC 1 - Podpora efektivní kontroly a vynucování v oblasti rybářství, jakož i spolehlivých 

dat pro rozhodování založené na znalostech (Shromažďování údajů, Sledovatelnost 
produktů)

o SC 2 - Ochrana a obnova vodní biodiverzity a ekosystémů (Vysazování úhoře říčního)
 Priorita 2 – Podpora udržitelné akvakultury a zpracování a uvádění produktů rybolovu 

a akvakultury na trh
o SC 3 - Podpora udržitelné akvakultury (Inovace, Investice do akvakultury, Investice 

do intenzivních akvakulturních systémů, Kompenzace)
o SC 4 - Rozvoj konkurenceschopných, transparentních a stabilních trhů pro produkty 

rybolovu a akvakultury včetně jejich zpracování (Propagační kampaně, Zpracování 
produktů, Organizace producentů)

Prioritou je rovněž Technická pomoc, která je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování 
a hodnocení Programu a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních 
opatření, řešení stížností a kontroly.

Jedná se o střednědobý dokument, v tomto případě na období 2021 – 2027, zpracovaný v jedné 
variantě. Program bude projednáván a schvalován Vládou České republiky a následně předložen 
ke schválení orgánům EU.

Umístění: Česká republika

Předkladatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Průběh zjišťovacího řízení

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 4. ledna 2021 zveřejněním informace o oznámení koncepce 
a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce posledního 
dotčeného kraje (Magistrátu hl. m. Prahy). Informace byla rovněž zveřejněna v  Informačním 
systému SEA (https://mzp.cz/sea) pod kódem koncepce MZP281K, a zaslána dotčeným 
územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení 
koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům. 

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, oddělení SEA (dále také „MŽP“), obdrželo vyjádření celkem od 23 subjektů, přičemž 
11 vyjádření bylo bez připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů 
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koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení SEA“) byla využita jako 
podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření budou 
předány předkladateli koncepce k vypořádání.

Závěr:

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo MŽP s přihlédnutím 
ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 10d výše uvedeného zákona s následujícím 
závěrem:

„Operační program Rybářství 2021 – 2027“ je koncepcí naplňující dikci 
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Z předmětné koncepce mají vycházet intervence v případě dotací v rámci ENRAF. Program 
navrhuje také intervence, jejichž účelem je vytvořit podmínky pro naplňování cílů SRP přenesené 
na území České republiky (vnitrozemský stát bez přístupu k moři), nikoliv rozhodovat o realizaci 
konkrétních investic. Nicméně i přesto mohou být s naplňováním koncepce, především z pohledu 
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (dále jen „EVL nebo PO“) a dalších 
hodnotných částí přírody, spojena určitá rizika související např. s investicemi do výstavby nebo 
modernizace rybochovných zařízení a vybavení, odbahňování rybníků či zavádění nových 
akvakulturních druhů. Ty v závislosti na jejich umístění a technickém provedení mohou 
znamenat významný zásah do přírodního prostředí, ohrožení ekologicko-stabilizační funkce 
významných krajinných prvků (dále jen „VKP“), negativní ovlivnění zvláště chráněných druhů 
rostlin i živočichů, negativní zásahy do zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) a jejich 
předmětů ochrany, negativní ovlivnění stavu či přímý zásah do biotopu, úbytek biodiverzity 
způsobený intenzivním hospodařením na rybnících, negativní vliv na jakost povrchových vod, 
zejména z pohledu vnosu fosforu a dalších živin způsobujících eutrofizaci vod a nedosažení 
dobrého ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů, negativní ovlivnění migračních koridorů, 
kontaminaci půd sedimentem atd. Z tohoto hlediska může koncepce trvale či nevratně ovlivnit 
životní prostředí v dotčeném území.

U podporovaných aktivit nejsou známy konkrétní územní průměty, nicméně lze předpokládat 
budoucí požadavky na přírodní zdroje souvisejících s jejich realizací, mimo jiné v podobě 
následujících vstupů: 

 zábory půdy (lze předpokládat jak zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), tak 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“);
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 voda (jak z hlediska technologického, tak i hygienických požadavků);
 energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty);
 surovinové zdroje (veškeré stavební materiály).

Z hlediska rozsahu vlivů se může jednat o vlivy trvalé a nevratné.

Lze konstatovat, že míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy 
č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí je v rámci jednotlivých specifických cílů 
rozdílná. Program je zaměřen na širší spektrum aktivit. Jde jak o financování projektů 
zaměřených na činnosti vedoucí ke zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví či 
aktivity zaměřené na zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, odborných studií 
za účelem zlepšení shromažďování údajů a jejich správy, tak investice vedoucí k posilování 
konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských podniků a zachování udržitelné produkce ryb 
z tradiční akvakultury (např. výstavba nebo modernizace rybochovných zařízení a vybavení, 
odbahňování rybníků).

Vzhledem k účelu a charakteru koncepce lze očekávat vazby s řadou regionálních a místních, 
a také národních dokumentů (např. Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu, Strategie 
resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, Koncepce 
zprůchodnění říční sítě (aktualizace 2020), Plány managementu úhoře říčního, Strategický rámec 
udržitelného rozvoje – Česká republika 2030, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti 
po roce 2020, Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050, 
Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025, Strategie 
ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025, Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, 
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, Národní plány povodí, 
Politika ochrany klimatu v ČR, Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 
2030 („Zdraví 2030“)) a dále také dokumentů na mezinárodní úrovni (např. Společná rybářská 
politika EU, Nová politika soudržnosti na období EU 2021 – 2027, Zelená dohoda pro Evropu 
(European Green Deal), Adaptační strategie EU na změnu klimatu (An EU Strategy on Adaptation 
to Climate Change), Agenda 2030, Blue Economy).

Koncepce je zaměřena mj. také na vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým 
tržním potenciálem na trh nebo investice do výstavby, modernizace, technologický rozvoj 
a inovaci zpracovatelských kapacit, a proto může docházet kromě konfliktů se zájmy ochrany 
přírody a krajiny jako jsou např. střety s předměty ochrany ZCHÚ, střety s přírodně cennými 
lokalitami (VKP, územní systém ekologické stability) také k ohrožení migrační průchodnosti 
vodních toků a k potenciálním rizikům spojených s podmínkami ochrany vodních toků.

Vzhledem k intervencím, které Program podporuje, se jedná o koncepci, u níž některé příslušné 
orgány ochrany přírody svými stanovisky dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
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o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody 
a krajiny“) nevyloučily významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL 
nebo PO.

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví odpovídající charakteru a míře obecnosti koncepce. Toto posouzení, 
resp. vyhodnocení SEA požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 
daných zejména ustanovením § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, 
zejména:

1. Vyhodnotit, zda je koncepce včetně v ní navržených priorit, cílů a aktivit v souladu se 
schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny na národní úrovni, 
např. se Státním programem ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 
2025, Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050, 
Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 a s republikovými prioritami 
v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.

2. Vyhodnotit soulad koncepce se schválenými celostátními koncepčními dokumenty v oblasti 
adaptace na změnu klimatu a ochrany ovzduší, např. se Strategií přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR, Koncepcí na ochranu před následky sucha pro území České 
republiky, Politikou ochrany klimatu v ČR, Aktualizací Národního programu snižování emisí 
ČR.

3. Vyhodnotit, zda Program zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století a Strategického 
rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.

4. Vyhodnotit soulad koncepce se strategickými dokumenty a programy v oblasti udržitelného 
rozvoje a v oblasti odpadů, např. Strategický rámec Česká republika 2030, Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021+, Evropa 2020, Agenda 2030, Plán odpadového hospodářství 
ČR 2015 – 2024.

5. Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména vlivy 
na VKP, územní systém ekologické stability, krajinný ráz či fragmentaci krajiny 
a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci případných 
negativních vlivů. 

6. Vyhodnotit vliv Programu (zejména navržené činnosti, týkající se především inovací 
zpracovatelských kapacit, výstavby a modernizace rybochovných zařízení, investic 
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do intenzivních akvakulturních systémů či uvádění nových akvakulturních druhů na trh) 
na ZCHÚ včetně lokalit soustavy Natura 2000, resp. zda realizací Programu a uvedených 
činností nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy ZCHÚ a soustavy 
Natura 2000 a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci těchto 
potenciálních negativních vlivů. Významné investice přednostně lokalizovat mimo veškerá 
ZCHÚ a území lokalit soustavy Natura 2000.

7. Posouzení zaměřit zejména na vyhodnocení vlivů SC 3 Podpora udržitelné akvakultury (kde 
inovace a investice v akvakultuře mohou vyvolat tlak na zintenzivnění rybářského 
hospodářství v rybnících, které se mohou nalézat také v „naturových“ územích, což může 
vést k poškození předmětů ochrany, potenciálně rizikové je pro předměty ochrany rovněž 
uvádění nových akvakulturních druhů na trh a stejně tak problematická může být rovněž 
výstavba a modernizace rybochovných zařízení a odbahňování rybníků) a SC 4 Rozvoj 
konkurenceschopných, transparentních a stabilních trhů pro produkty rybolovu 
a akvakultury včetně jejich zpracování (kde se jeví jako problematická propagace produktů 
akvakultury, činnosti zaměřené na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných ryb, výstavba, 
modernizace, technologický rozvoj a inovace zpracovatelských kapacit, což může vést 
ke zvýšené poptávce a tím i k tlaku na zintenzivnění chovu v rybnících, včetně těch, které 
se nalézají v lokalitách soustavy Natura 2000). Dále vyhodnotit aktivity těchto cílů a jejich 
možné dopady na životní prostředí a stanovit takové podmínky Programu, které budou 
eliminovat přípravu a realizaci projektů s negativním dopadem na přírodní prostředí.

8. Vyhodnotit rizika a možné dopady na životní prostředí spojené s intenzitou chovu 
ve vodních nádržích a tocích, obnovou či výstavbou nových nádrží, odstraňováním 
sedimentů, šířením invazních druhů ryb, migrační průchodností vodních toků, možným 
zhoršením mimoprodukčních funkcí rybničních ekosystémů, zvýšenou produkcí dravých 
ryb na populaci obojživelníků a vodních bezobratlých, vysazováním úhoře říčního 
na celkové složení rybího společenstva, kvalitou povrchové (i podzemní) vody (především 
v souvislosti s intenzifikací akvakultur, s ohledem na odbahňování a aplikaci krmiv).

9. Vyhodnotit vliv Programu na ZPF, respektive zda realizací koncepce nemůže dojít 
k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZPF, především ve vztahu k velikosti záborů 
zemědělské půdy a také záborům nejkvalitnější půdy v I. a II. třídě ochrany, případně 
navrhnout opatření vůči těmto negativním vlivům.

10. Vyhodnotit vliv Programu na PUPFL, a to nejen z pohledu záboru PUPFL, ale i z pohledu 
dalšího možného negativního dopadu realizace cílů koncepce na lesní porosty a jednotlivé 
složky lesního prostředí a navrhnout opatření, která by možné negativní vlivy koncepce 
na les vhodnými způsoby umožnila eliminovat.
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11. Vyhodnotit vliv koncepce na jakost povrchových vod, zejména z pohledu vnosu fosforu 
a dalších živin způsobujících eutrofizaci vod a nedosažení dobrého ekologického 
stavu/potenciálu vodních útvarů. S ohledem na navržené činnosti, týkající se především 
inovací zpracovatelských kapacit, výstavby a modernizace rybochovných zařízení, investic 
do intenzivních akvakulturních systémů či uvádění nových akvakulturních druhů na trh, 
navrhnout případná opatření k předcházení, vyloučení či snížení negativních vlivů těchto 
činností na vodní útvary, jejich ekologický stav/potenciál a nedosažení environmetálních 
cílů daných tzv. Rámcovou směrnicí o vodách.

12. Vyhodnotit vliv Programu na povrchové a podzemní vody, vodní režim v krajině, citlivé 
a zranitelné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranná pásma vodních 
zdrojů a navrhnout opatření k minimalizaci případných negativních vlivů. Vyhodnotit vliv 
Programu ve vztahu k ochraně a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod 
a vodních ekosystémů.

13. Vyhodnotit, zda a do jaké míry přispívají aktivity SC 2 Ochrana a obnova vodní biodiverzity 
a ekosystémů a SC 3 Podpora udržitelné akvakultury k dosažení trvalé udržitelnosti 
ve vztahu k životnímu prostředí. 

14. Vyhodnotit vliv koncepce na suchozemské i vodní ekosystémy, biotopy a krajinu, dále 
na zábor přírodních biotopů, vytváření migračních bariér, synantropizaci okolí staveb.

15. Vyhodnotit vlivy navržených cílů a opatření Programu na klima.

16. Ve vyhodnocení SEA zohlednit strukturu, rozsah a význam architektonického dědictví ČR 
a souvislosti s kulturními hodnotami daného prostředí, specifika územních celků 
v návaznosti na ochranu krajiny v souladu s implementací evropské Úmluvy o ochraně 
kulturního a přírodního dědictví a Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. 
Vyhodnotit, zda případná konkrétní opatření či investiční záměry vyplývající z koncepce 
jsou navržena tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění všech památkově chráněných 
území ležících v České republice.

17. Vyhodnotit, jaký vliv má Program na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na dochované 
kulturní dědictví (architektonické i archeologické) a na hodnoty kulturně-historické krajiny 
České republiky.

18. V případě, že by v návrhu koncepce byly uvedeny konkrétní investiční záměry, požadujeme 
vyhodnotit jejich dopad na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně synergických 
a kumulativních vlivů, a zda a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení 
dotčeného území a přírodní hodnoty krajiny a doporučit takovou lokalitu v dotčeném území, 
která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity využití území. 
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Dále požadujeme, aby se naturové posouzení zaměřilo zejména na konkrétní předměty 
ochrany či jednotlivé EVL a PO dle jejich charakteru, které mohou být koncepcí ovlivněny 
a na to, jaké změny může koncepce v jejich ekosystémech způsobit z pohledu cílů ochrany 
EVL, tedy dlouhodobého udržení dotčených přírodních stanovišť a populací druhů, které 
tvoří jejich předměty ochrany. Toto by mělo být rovněž reflektováno ve zmírňujících 
opatřeních, resp. v návrhu stanoviska SEA, které by mělo jasně stanovit limity z hlediska 
ekologických nároků jednotlivých druhů a přírodních stanovišť.

19. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo 
v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví náležitě vypořádat s odkazem na konkrétní čísla stran 
a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce a vyhodnocení SEA.

Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle ustanovení § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučily významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost EVL nebo PO, podléhá tato koncepce posouzení vlivu koncepce na předmět ochrany 
a celistvost EVL nebo PO dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen 
„naturové posouzení“).

V naturovém posouzení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některé v ní blíže 
specifikované aktivity, budou mít negativní vliv na území EVL nebo PO. Dále je nutné při tomto 
hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.

S ohledem na ustanovení § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a existenci 
Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení návrhu koncepce, jejichž 
nedílnou součástí je vyhodnocení SEA zpracované posuzovatelem, a to 1 ks v tištěné podobě 
a 2 ks v elektronické podobě na CD.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované 
prevence
podepsáno elektronicky

Obdrží

předkladatel, zpracovatel oznámení koncepce, dotčené orgány, dotčené územní samosprávné 
celky
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Přílohy (obdrží předkladatel, zpracovatel oznámení koncepce)

1. Kopie vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
2. Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí
3. Kopie vyjádření Jihomoravského kraje
4. Kopie vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
5. Kopie vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství
6. Kopie vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství
7. Kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství
8. Kopie vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství
9. Kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství
10.Kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
11.Kopie vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu a životního 

prostředí
12.Kopie vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
13.Kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy
14.Kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí
15.Kopie vyjádření Ministerstva kultury (včetně doplnění svého vyjádření)
16.Kopie vyjádření Olomouckého kraje
17.Kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku
18.Kopie vyjádření Středočeského kraje
19.Kopie vyjádření Ústeckého kraje
20.Kopie vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP
21.Kopie vyjádření odboru odpadů MŽP
22.Kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP
23.Kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP
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