
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 5488/ZZ/18-7 Vyřizuje: Ing. Brachtl/228
 V Karlových Varech dne 01. 02. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i KÚKK, OZZ“), 
jako místně příslušný orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) a jako orgán ochrany přírody příslušný podle:
I. § 77a odst. (4) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále i „ZOPK“)
II. § 77a odst. (4) písm. h) ZOPK, 
III. § 77a odst. (4) písm. j) ZOPK,
IV. § 77a odst. (5) písm. h) ZOPK; 

na základě žádosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11 – Chodov, IČO: 62933591, po provedeném správním řízení rozhodl takto:

I. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. b) ZOPK

uděluje
podle ustanovení § 10 odst. (3) ZOPK 

Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
– Chodov, IČO: 62933591

povolení průzkumu nebo výzkumu jeskyní,

vyskytujících se na území Karlovarského kraje, mimo území, kde je příslušným orgánem ochrany 
přírody Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí 
České republiky a Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, v rámci následujících činností 
vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky (dále i „AOPK ČR“):

o provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, 
dokumentací a šetření v ochraně přírody, ukládáním, zpracováváním, vyhodnocováním 
a poskytováním dat v ochraně přírody podle § 78 odst. (5) ZOPK;

o sledováním stavu evropsky významných druhů na území Karlovarského kraje ve smyslu 
ustanovení  § 45f odst. (1) ZOPK a povinností tzv. reportingu k Evropské Komisi;

o zajištění výzkumu, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále i „záměr“).

Povolení průzkumu nebo výzkumu jeskyní se povoluje za těchto podmínek:

1. Oprávnění podle výroku rozhodnutí může držitel výjimky převést na jiný subjekt. 
Na vyzvání předloží jeho identifikační údaje orgánu ochrany přírody.

2. Povolení je platné do 31. 12. 2023.
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II. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle § 77a odst. (4) písm. h) ZOPK, po provedeném správním řízení

uděluje 
podle ustanovení § 43 odst. (1) ZOPK

Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
– Chodov, IČO: 62933591

výjimku

ze zákazů ze základních ochranných podmínek dle § 34 odst. (1) písm. e) ZOPK, ve všech 
v přírodních rezervacích, ve kterých zajišťuje péči Karlovarský kraj a vykonává státní správu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle §§ 77a odst. (2) 
a odst. (3) ZOPK. Přesněji specifikováno: 
 sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či sběru lesních 

plodů, v rámci následujících činností vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných AOPK 
ČR:
o provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, 

dokumentací a šetření v ochraně přírody, ukládáním, zpracováváním, vyhodnocováním 
a poskytováním dat v ochraně přírody podle § 78 odst. (5) ZOPK;

o sledováním stavu evropsky významných druhů na území Karlovarského kraje ve smyslu 
ustanovení  § 45f odst. (1) ZOPK a povinností tzv. reportingu k Evropské Komisi;

o zajištění výzkumu, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěta osvěty.

Výjimka ze základních ochranných podmínek v přírodních rezervacích se uděluje za těchto 
podmínek:

1. AOPK ČR povede přesnou dokumentaci o prováděných činnostech, manipulacích 
se zvláště chráněnými druhy rostlin i živočichů (dále i „ZCHD“) a všech zjištěných 
poznatcích. Všechna získaná data o výskytu druhů budou bezplatně zpřístupněna potřeby 
zdejšího krajského úřadu a obecních úřadů Karlovarského kraje v Nálezové databázi ochrany 
přírody (NDOP), spravované AOPK ČR k dalšímu využití.

2. Oprávnění podle výroku rozhodnutí může držitel výjimky převést na jiný subjekt. Na vyzvání 
předloží jeho identifikační údaje orgánu ochrany přírody.

3. Výjimka je platná do 31. 12. 2023.

III. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. j) ZOPK, po provedeném správním řízení

vydává
podle ustanovení § 44 odst. (3) ZOPK

Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
– Chodov, IČO: 62933591

předchozí souhlas

k vymezeným činnostem, které jsou ukotveny v příslušných vyhlašovacích dekretech přírodních 
rezervací a přírodních památek ve kterých zajišťuje péči Karlovarský kraj a vykonává státní 
správu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
dle §§ 77a odst. (2) a odst. (3) ZOPK. Přesněji definované činnosti:

- vstup mimo cesty v přírodních rezervacích a přírodních památkách;
- vjíždění do přírodních rezervací a přírodních památek motorovými vozidly,

v rámci následujících činností vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných AOPK ČR:
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o provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, 
dokumentací a šetření v ochraně přírody, ukládáním, zpracováváním, vyhodnocováním 
a poskytováním dat v ochraně přírody podle § 78 odst. (5) ZOPK;

o sledováním stavu evropsky významných druhů na území Karlovarského kraje ve smyslu 
ustanovení  § 45f odst. (1) ZOPK a povinností tzv. reportingu k Evropské Komisi;

o zajištění výzkumu, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Předchozí souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Oprávnění podle výroku rozhodnutí může držitel výjimky převést na jiný subjekt. Na vyzvání 
předloží jeho identifikační údaje orgánu ochrany přírody.

2. Předchozí souhlas je platný do 31. 12. 2023.

IV. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 
ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. (5) písm. h) ZOPK v souladu s  ustanovením § 56 
odst. (2) písm. a) a d) ZOPK 

povoluje

Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
– Chodov, IČO: 62933591

výjimku

ze zákazů uvedených v:
 § 49 odst. (1) ZOPK - konkrétně ze zákazu sběru, trhání, vykopávání, poškozování nebo jiném 

rušení ve vývoji; držení a dopravování jedinců zvláště chráněných druhů rostlin včetně jejich 
nadzemních a podzemních částí a vývojových stádií v souvislosti se zajištěním výzkumu, 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;

 v § 50 odst. (1) a (2) ZOPK – tj. negativní zásah do biotopu a přirozeného vývoje - konkrétně 
ze zákazu chytání, rušení, zraňování nebo usmrcování; ničení, poškozování či přemisťování 
jejich vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel; držení a dopravování jedinců zvláště 
chráněných druhů včetně všech jejich vývojových stádií v souvislosti se zajištěním výzkumu, 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;

pro všechny zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vedených v kategoriích - kriticky 
ohrožený, silně ohrožený a ohrožený druh, ve smyslu ustanovení § 48 odst. (2) ZOPK, ve znění 
příloh č. II. a III. Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení ZOPK (dále jen „Vyhláška“), aktuálně se vyskytujících 
nebo s vysoce pravděpodobnou možností výskytu na území Karlovarského kraje, mimo území, 
kde je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
Ministerstvo životního prostředí České republiky a Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště. 
U těch ZCHD, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení
 s § 56 odst. (2) písm. a) a d) ZOPK, pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím, 
že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska jejich 
ochrany.

Vše v rámci následujících činností vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných AOPK ČR:
o provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, 

dokumentací a šetření v ochraně přírody, ukládáním, zpracováváním, vyhodnocováním 
a poskytováním dat v ochraně přírody podle § 78 odst. (5) ZOPK;

o sledováním stavu evropsky významných druhů na území Karlovarského kraje ve smyslu 
ustanovení  § 45f odst. (1) ZOPK a povinností tzv. reportingu k Evropské Komisi;

o zajištění výzkumu, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
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V. V souladu s ustanovením § 56 odst. (3) ZOPK pro činnosti uvedené ve výroku IV. 

s t a n o v u j e

tyto podmínky:

1. AOPK ČR povede přesnou dokumentaci o prováděných činnostech, manipulacích 
se ZCHD a všech zjištěných poznatcích. Všechna získaná data o výskytu druhů budou 
bezplatně zpřístupněna pro potřeby zdejšího krajského úřadu a obecních úřadů 
Karlovarského kraje v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP), spravované AOPK ČR 
k dalšímu využití.

2. Držitel této výjimky je povinen nahlásit zdejšímu orgánu ochrany přírody zásahy a činnosti 
provedené na základě udělené výjimky dle § 56 odst. (2) ZOPK. Evidence bude předána 
vždy k 31. 12. každého kalendářního roku Krajskému úřadu Karlovarského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství (orgánu ochrany přírody a krajiny). 

3. Oprávnění podle výroku rozhodnutí může držitel výjimky převést na jiný subjekt. 
Na vyzvání předloží jeho identifikační údaje orgánu ochrany přírody.

4. Výjimka je platná do 31. 12. 2023.

Účastník dle § 27 odst. (1) správního řádu:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, 
IČO: 62933591.

 O d ů v o d n ě n í

Dne 10. 12. 2018 obdržel zdejší odbor jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. (4) písm. b); 
§ 77a odst. (4) písm. h) ZOPK; § 77a odst. (4) písm. j) ZOPK a § 77a odst. (5) písm. h) ZOPK žádost o: 
I. Povolení průzkumu nebo výzkumu jeskyní dle § 10 odst. (3) ZOPK vyskytujících se na území 

Karlovarského kraje, mimo území, kde je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a Újezdní úřad 
vojenského újezdu Hradiště.

II. Povolení výjimky ze zákazů ze základních ochranných podmínek dle § 34 odst. (1) písm. e) ZOPK 
v přírodních rezervacích, ve kterých zajišťuje péči Karlovarský kraj a vykonává státní správu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle §§ 77a odst. (2) a 
odst. (3) ZOPK. Přesněji specifikováno: 
 sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů.

III. Vydání předchozího souhlasu dle § 44 odst. (3) ZOPK k vymezeným činnostem, které jsou ukotveny 
v příslušných vyhlašovacích dekretech přírodních rezervací a přírodních památek, ve kterých 
zajišťuje péči Karlovarský kraj a vykonává státní správu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství dle §§ 77a odst. (2) a odst. (3) ZOPK. Přesněji definováno:
- vstup mimo cesty v přírodních rezervacích a přírodních památkách;
- vjíždění do přírodních rezervací  a přírodních památek motorovými vozidly.

IV. Udělení výjimky dle § 56 odst. (1) a odst. (2) ZOPK s přihlédnutím k § 73 odst. (2) ZOPK 
pro všechny zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vedených v kategoriích - kriticky ohrožený, 
silně ohrožený a ohrožený druh, ve smyslu ustanovení § 48 odst. (2) ZOPK, ve znění příloh č. II. 
a III. vyhlášky, aktuálně se vyskytujících nebo s vysoce pravděpodobnou možností výskytu na území 
Karlovarského kraje, mimo území, kde je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a Újezdní úřad 
vojenského újezdu Hradiště. U těch ZCHD, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských 
společenství ve spojení s § 56 odst. (2) písm. a) a d) ZOPK, pro neexistenci jiného uspokojivého 
řešení s tím, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska 
jejich ochrany. Jedná se tedy o zákazy uvedené v:

 § 49 odst. (1) ZOPK - konkrétně ze zákazu sběru, trhání, vykopávání, poškozování nebo jiném 
rušení ve vývoji; držení a dopravování jedinců zvláště chráněných druhů rostlin včetně jejich 
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částí a vývojových stádií v souvislosti se zajištěním výzkumu, environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty;

 v § 50 odst. (1) a (2) ZOPK – tj. negativní zásah do biotopu a přirozeného vývoje - konkrétně 
ze zákazu chytání, rušení, zraňování nebo usmrcování; ničení, poškozování či přemisťování jejich 
vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel; držení a dopravování jedinců zvláště chráněných 
druhů rostlin včetně jejich částí a vývojových stádií v souvislosti se zajištěním výzkumu, 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Vše v rámci  činností vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných AOPK ČR:
o provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentací 

a šetření v ochraně přírody, ukládáním, zpracováváním, vyhodnocováním a poskytováním dat 
v ochraně přírody podle § 78 odst. (5) ZOPK;

o sledováním stavu evropsky významných druhů na území ČR ve smyslu ustanovení § 45f 
odst. (1) ZOPK a povinností tzv. reportingu k Evropské Komisi;

o zajištění výzkumu, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v předmětné věci.

Dne 21. 12. 2018 oznámil zdejší odbor veřejnou vyhláškou zahájení správního řízení ve výše uvedené 
věci s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. (3) správního řádu. Zároveň 
informoval o zahájeném správním řízení všechna občanská sdružení (zapsané spolky), která ve smyslu 
§ 70 ZOPK mají na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
podanou žádost o informování o zahajovaných správních řízeních. 

V tomto oznámení bylo podrobně rozepsáno odůvodnění žádosti, včetně navržených ochranných 
opatření, která jsou součástí podmínek ve výrocích tohoto rozhodnutí. 

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení správního řízení byla vyvěšena na úřední desce a elektronické 
úřední desce Karlovarského kraje dne 21. 12. 2018 a sejmuta byla dne 07. 01. 2019.

Obeslané spolky se jako účastník správního řízení nepřihlásily.

Možnosti seznámit se s podklady žádný z účastníků řízení nevyužil.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vzal v úvahu při svém 
rozhodování následující skutečnosti:
 AOPK ČR je specializovanou organizační složkou České republiky dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena 
s účinností od 01. 01. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném. AOPK 
ČR je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 
republiky. 

 AOPK ČR byla dne 8. června 2015 pod č. j. 38895/ENV/15 698/600/15 pověřena Ministerstvem 
životního prostředí k plnění odborných úkolů, které jsou součástí prováděného správního řízení 
a které jsou v souladu s cíli ochrany přírody a krajiny. 

 AOPK ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu. AOPK ČR má také mj. funkci odborné 
podpory výkonu veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny, tj. vytváří, získává, spravuje, 
zpracovává, interpretuje, zpřístupňuje a poskytuje data a dokumentace na úseku ochrany přírody 
a krajiny na národní i mezinárodní úrovni. AOPK ČR realizuje záchranné programy pro zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů, provádí jejich koordinaci a průběžné vyhodnocování jejich plnění. 
Dále provádí potřebná sledování, šetření, poskytování informací, vypracovává odborná stanoviska, 
metodické materiály a znalecké posudky v oborech ekonomika a ochrana přírody, provádí osvětovou 
činnost atd. 

 AOPK ČR bude vést přesnou dokumentaci o prováděných činnostech, manipulacích se ZCHD a všech 
zjištěných poznatcích. Všechna získaná data o výskytu druhů jsou bezplatně zpřístupněna 
pro potřeby zdejšího krajského úřadu a obecních úřadů Karlovarského kraje v Nálezové databázi 
ochrany přírody (NDOP), spravované AOPK ČR k dalšímu využití. 
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 Zdejší úřad považuje provedení realizace opatření výše uvedených činností za činnost ve smyslu:
- § 56 odst. (2) písm. a) ZOPK – v zájmu ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních 

stanovišť;
- § 56 odst. (2) písm. d) ZOPK – pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého 

území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu nezbytného 
pro tyto účely.

 KÚKK, OZZ zkoumal ve správním řízení i to, zda uváděné činnosti mohou nějakým způsobem 
populace ZCHD aktuálně se vyskytující nebo s vysoce pravděpodobnou možností výskytu na území 
Karlovarského kraje poškodit, a zda tyto činnosti nemohou mít pro osud populací těchto druhů fatální 
důsledky. KÚKK, OZZ došel k závěru, že činnost AOPK ČR, která je odbornou složkou státu, 
je pozitivního charakteru, a tudíž je přínosem pro ochranu přírody a krajiny.

 Předložený záměr prováděných činností vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných AOPK ČR 
nemá žádnou variantu, která by se odlišovala v jakýchkoliv podstatných rysech od posuzované 
varianty. Za variantu tak lze považovat pouze tzv. nulovou variantu, tedy variantu nepovolující 
uváděné činnosti, což je v přímém rozporu s celou koncepcí a prováděním ochrany přírody v České 
republice.

 Dle výše uvedeného je udělení výše uvedených povolení veřejným zájmem, který nekoliduje se zájmy 
ochrany přírody.

 V neposlední řadě má Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství na základě těchto skutečností za to, že povolení činností vykonávaných, zadávaných či 
zasmluvněných AOPK ČR neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin, vyskytujících se ve výše specifikovaném území Karlovarského kraje a že bylo 
v rámci řízení dostatečně odůvodněno, že neexistuje jiné přijatelné řešení. 

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství po provedeném správním řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu odvolat k Ministerstvu životního 
prostředí do 15-ti dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u zdejšího úřadu. První den této lhůty je 
den následující po dni doručení. 

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 27 odst. (1) správního řádu:
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 –  

Chodov, IČO: 62933591

Účastníci řízení podle § 27 odst. (3) správního řádu:
- Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
- Obec Andělská Hora, Andělská Hora 18, 364 71, Bochov
- Město Aš, Kamenná 52, 352 01, Aš
- Město Bochov, nám. Míru 1, 364 71, Bochov
- Město Boží Dar, Boží Dar 1, 362 62, Boží Dar
- Obec Božičany, Božičany 96, 362 26, Božičany
- Město Březová (u Sokolova), nám. Míru 230, 357 61, Březová u Sokolova
- Obec Bublava, Bublava 389, 357 22, Bublava
- Obec Bukovany, Bukovany 47, 357 09, Habartov
- Obec Citice, Citice 13, 357 56, Citice
- Obec Černava, Černava 80, 362 23, Černava
- Obec Čichalov, Čichalov 55, 364 52, Žlutice
- Obec Dalovice, Hlavní 99, 362 63, Dalovice
- Obec Dasnice, Dasnice 42, 357 09, Habartov
- Obec Děpoltovice, Děpoltovice 44, 362 25, Nová Role
- Obec Dolní Nivy, Dolní Nivy 75, 356 01, Sokolov
- Obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, 356 04, Dolní Rychnov
- Obec Dolní Žandov, Dolní Žandov 36, 350 02, Dolní Žandov
- Obec Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Kyselka
- Obec Drmoul, Plzeňská čp. 237, 354 72, Drmoul
- Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01, Františkovy Lázně
- Město Habartov, nám. Přátelství 112, 357 09, Habartov
- Obec Hájek, Hájek 68, 363 01, Ostrov
- Obec Hazlov, Hazlov 31, 351 32, Hazlov
- Město Horní Blatná, nám. Svatého Vavřince 1, 362 37, Horní Blatná
- Obec Hory, Hory 47, 360 01, Karlovy Vary
- Město Hranice, U pošty 182, 351 24, Hranice u Aše
- Město Hroznětín, Krušnohorské náměstí 1, 362 33, Hroznětín
- Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20, Cheb
- Obec Chlum Svaté Maří, nám. J. W. Goetheho 26, 357 09, Habartov
- Město Chodov (u Sokolova), Komenského 1077, 357 35, Chodov
- Město Chyše, Žižkovo náměstí 18, 364 53, Chyše
- Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51, Jáchymov
- Obec Jenišov, Jenišov 88, 362 11, Jenišov
- Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01, Kraslice
- Obec Josefov, Josefov 12, 357 09, Habartov
- Obec Kaceřov, Kaceřov 32, 357 51, Kynšperk nad Ohří
- Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary
- Obec Kolová, Kolová 16, 360 01, Karlovy Vary
- Obec Krajková, Krajková 295, 357 08, Krajková
- Obec Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41, Královské Poříčí
- Město Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 20, Kraslice
- Obec Krásná, Krásná 196, 351 22, Krásná
- Město Krásné Údolí, Krásné Údolí 77, 364 01, Toužim
- Obec Krásný Les, Krásný Les 20, 363 01, Ostrov
- Obec Křižovatka, Křižovatka 26, 351 34, Skalná
- Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51, Kynšperk nad Ohří
- Obec Kyselka, Kyselka 118, 362 72, Kyselka
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- Město Lázně Kynžvart, nám. Republiky 1, 354 91, Lázně Kynžvart
- Obec Libá, Libá 220, 351 31, Libá
- Obec Libavské Údolí, Libavské Údolí 110, 357 51, Kynšperk nad Ohří
- Obec Lipová, Lipová 130, 350 02, Cheb
- Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33, Loket
- Obec Lomnice, Kraslická 44, 356 01, Lomnice
- Město Luby, nám. 5. května 164, 351 37, Luby
- Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01, Mariánské Lázně
- Obec Merklín, Merklín 6, 362 34, Merklín
- Obec Milhostov, Milhostov 68, 350 02, Cheb
- Obec Milíkov, Milíkov 1, 350 02, Cheb
- Obec Mírová, Mírová 40, 357 35, Chodov
- Obec Nebanice, Nebanice 7, 350 02, Cheb
- Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21, Nejdek
- Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25, Nová Role
- Obec Nové Hamry, Nové Hamry 274, 362 24, Nové Hamry
- Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34, Nové Sedlo
- Obec Nový Kostel, Nový Kostel 27, 351 34, Skalná
- Obec Odrava, Odrava 22, 350 02, Cheb
- Obec Okrouhlá, Okrouhlá 47, 350 02, Cheb
- Město Oloví, Hory 42, 357 07, Oloví
- Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20, Ostrov
- Obec Otovice, Hroznětínská 130, 362 32, Otovice
- Obec Otročín, Otročín 48, 364 63, Otročín
- Obec Pernink, T. G. Masaryka 1, 362 36, Pernink
- Obec Pila, Pila 97, 360 01, Karlovy Vary
- Město Plesná, 5. května 301, 351 35, Plesná
- Obec Podhradí, Podhradí 55, 351 23, Podhradí
- Obec Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02, Cheb
- Obec Potůčky, Potůčky 58, 362 38, Potůčky
- Obec Poustka, Poustka, 350 02, Cheb
- Město Přebuz, Přebuz 7, 358 01, Kraslice
- Obec Pšov, Pšov 48, 364 52, Žlutice
- Město Rotava, Sídliště 721, 357 01, Rotava
- Obec Sadov, Sadov 34, 360 01, Karlovy Vary
- Město Skalná, Sportovní 9, 351 34, Skalná
- Obec Smolné Pece, Smolné Pece 143, 362 25, Nová Role
- Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20, Sokolov
- Obec Stará Voda, Stará Voda 88, 353 01, Mariánské Lázně
- Obec Staré Sedlo, Zámecká 100, 357 46, Staré Sedlo
- Obec Stráž nad Ohří, Stráž nad Ohří 21, 363 01, Ostrov
- Obec Stružná, Stružná 83, 364 72, Stružná
- Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01, Stříbrná
- Město Svatava, ČSA 277, 357 03, Svatava
- Obec Šabina, Šabina 80, 356 01, Sokolov
- Obec Šemnice, Dubina 25, 362 72, Kyselka
- Obec Šindelová, Šindelová 117, 357 06, Šindelová
- Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 51, Štědrá
- Obec Tatrovice, Tatrovice 26, 357 35, Chodov
- Město Teplá, Masarykovo náměstí 143, 364 61, Teplá
- Obec Těšovice, Těšovice 21, 356 05, Sokolov
- Město Toužim, Sídliště 428, 364 20, Toužim
- Obec Trstěnice, Trstěnice 85, 353 01, Mariánské Lázně
- Obec Třebeň, Třebeň 31, 351 34, Skalná
- Obec Tři Sekery, Tři Sekery 82, 353 01, Tři Sekery
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- Obec Tuřany, Tuřany 7, 350 02, Cheb
- Obec Útvina, Útvina 163, 364 01, Toužim
- Obec Valeč, Náměstí 119, 364 55, Valeč
- Obec Valy, V Lukách 21, 353 01, Mariánské Lázně
- Obec Velichov, Velichov 13, 363 01, Ostrov
- Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 354 71, Velká Hleďsebe
- Obec Velký Luh, Velký Luh 22, 351 34, Skalná
- Obec Verušičky, Verušičky 5, 364 56, Verušičky
- Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 44, Vintířov
- Obec Vojkovice, Vojkovice 57, 362 73, Vojkovice
- Obec Vojtanov, Horní Vojtanov 40, 351 33, Vojtanov
- Obec Vrbice, Vrbice 65, 364 52, Žlutice
- Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 43, Vřesová
- Obec Vysoká Pec, Vysoká Pec 109, 362 21, Nejdek
- Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52, Žlutice

Na vědomí:

 Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, Kamenná 52, 352 01 Aš
 Městský úřad Cheb, odbor stavebního a životního prostředí, Nám. Jiřího z Poděbrad 14, 

350 20 Cheb
 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
 Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
 Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
 Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
 Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov 
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