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Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“) Vám tímto

sděluje,
že jí, jako příslušnému správnímu orgánu podle § 16 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném a
účinném znění (dále jen „zákon o ekologické újmě“) byla dne 17. 6. 2021 doručena společná
žádost ve smyslu § 8 odst. zákona o ekologické újmě třech níže uvedených právnických osob,
které jsou podle § 8 odst. 2 zákona o ekologické újmě k podání takové žádosti způsobilé.
Konkrétně se jednalo o žádost níže uvedených spolků, které jsou na základě plných mocí
právně zastoupeny panem JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., advokátem společnosti
AK Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem Klokotská 103, 390 01 Tábor, ev. č. ČAK 14936
(dále jen „advokát“), a to spolku:
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hustopeče nad Bečvou,
se sídlem Nádražní 111, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO: 180 502 39
Arnika, z. s., se sídlem Dělnická 541/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26543281 a
Vsetínské fórum, z. s., se sídlem Zbrojovácká 944, 755 01 Vsetín, IČO: 01720589.
Doručením žádosti inspekci bylo v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona o ekologické újmě ve
spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění
(dále jen „správní řád“), dne 17. 6. 2021

zahájeno správní řízení
o uložení nápravných opatření dle zákona o ekologické újmě
ve věci odstranění následků možné ekologické újmy.

K zahájení řízení došlo na základě těchto skutečností:
Dne 17. 6. 2021 obdržela inspekce žádost advokáta nadepsanou jako: „Žádost o uložení

nápravných opatření ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a její nápravě“. Dnem doručení této žádosti došlo podle § 44 správního řádu
ve spojení s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ekologické újmě k zahájení řízení o uložení
nápravných opatření.
Žádost odkazuje na havárii na řece Bečvě, která se stala dne 20. 9. 2020 a žadatel v úniku
látek do toku Bečva spatřuje možnou ekologickou újmu na vodách a chráněných druzích
volně žijících živočichů a jejich přírodních stanovištích. Dnem podání žádosti bylo toto řízení
zahájeno a inspekce Vás tímto o této skutečnosti informuje v souladu s § 8 odst. 5 zákona
o ekologické újmě, jako správní orgán příslušný rozhodovat o nápravných opatřeních podle
jiných právních předpisů.

Ing. Antonín Kroupa
vedoucí oddělení integrovaných agend
ředitelství ČIŽP

(elektronicky podepsáno)

Rozdělovník:


JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát společnosti AK Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem
Klokotská 103, 390 01 Tábor, ev. č. ČAK 14936, ID DS: 2j5wqrg (zastupující výše
uvedené zapsané spolky).

Dotčené orgány (§ 17 zákona o ekologické újmě):
 Městský úřad Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1., Odbor
životního prostředí IS DS: 9c4bard (vodoprávní úřad; orgán ochrany přírody)
 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, Odbor životního prostředí a výstavby, IS DS: epqbwzr (vodoprávní úřad;
orgán ochrany přírody)
 Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, Oddělení životního
prostředí, IS DS: q8abr3t (vodoprávní úřad; orgán ochrany přírody)
 Městský úřad Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou IMěsto; 751 31 Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, ID DS: 6pxbwa9
(vodoprávní úřad; orgán ochrany přírody)
 Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Odbor
stavebního úřadu a životního prostředí, ID DS: etwb5sh (vodoprávní úřad; orgán
ochrany přírody)
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Na vědomí:
 Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ID DS: scsbwku
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, ID DS: qiabfmf

Čj.: ČIŽP/OTOIP/2021/1540

Spis: ZN/ČIŽP/OTOIP/251/2021

Strana 3

