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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě žádosti Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,
IČO: 62933591, podle § 47 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), 

oznamuje

všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci:

I. Povolení průzkumu nebo výzkumu jeskyní dle § 10 odst. (2) ZOPK vyskytujících se na n 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) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZOPK“/). 
v přírodních rezervacích, ve kterých zajišťuje péči Karlovarský kraj a vykonává státní správu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle §§ 77 a odst. (2) 

III. a odst. (3) ZOPK. Přesněji specifikováno: 
 sbírat či odchytávat rostliny živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů.

IV. Závazného stanoviska k některým činnostem ve zvláště chráněných územích – předchozí souhlas 
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 §§ 77 a 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.

V. Výjimky dle § 56 odst. (1) a odst. (2) ZOPK s přihlédnutím k § 73 odst. (2) ZOPK 
pro všechny zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v kategorii kriticky ohrožený, silně ohrožený 
a ohrožený druh (dále i „ZCHD“) 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, aktuálně se vyskytujících nebo s vysoce pravděpodobnou možností 
výskytu na území Karlovarského kraje, mimo území, kde je příslušným orgánem ochrany přírody 

Viz rozdělovník
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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 
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 následujících činností vykonávaných, zadávaných či zasmluvněných Agenturou ochrany 
přírody a krajiny České republiky (dále i „AOPK ČR“):

a) 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

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

c) zajištění výzkumu, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Žádost byla zdůvodněna následovně (kráceno, upraveno):
AOPK ČR svou žádost zdůvodňuje plněním povinností stanovené jí shora citovaným zákonem, 
tedy prováděním 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 a zejména sledováním stavu evropsky významných druhů na území ČR 
ve smyslu ust. § 45f odst. 1 ZOPK a povinností tzv. reportingu k Evropské Komisi (viz pověřovací listina 
MŽP z 8.6.2015, č.j. 38895/ENV/15, 698/600 pro AOPK ČR, konkr. písm. n), viz příloha č. 3). 
Tento monitoring a výzkum zvláště chráněných druhů rostlin včetně hub (viz def. ust. § 3 odst. 1 písm. c) 
ZOPK) a živočichů je prováděn jednak zaměstnanci státního úřadu AOPK ČR a dále jejími smluvními 
partnery, blíže viz níže. Jednotlivé metodiky, podle kterých je v rámci monitoringu postupováno, 
zveřejňuje AOPK ČR na stránkách www.biomonitoring.cz.

Zvláštní druhová ochrana
Podle ust. § 49 odst. 1 ZOPK platí, že je zakázáno zvláště chráněné druhy rostlin mimo jiné sbírat, trhat, 
vykopávat, držet či dopravovat. Podle ust. § 50 odst. 2 ZOPK platí, že je zakázáno zvláště chráněné druhy 
živočichů mimo jiné chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, není dovoleno sbírat či přemisťovat jejich 
vývojová stádia a je též zakázáno je držet a dopravovat. Podle ust. § 48 odst. 4 ZOPK se ochrana vztahuje 
i na mrtvé jedince a jejich části těchto zvláště chráněných druhů. Při výkonu monitorovacích prací 
dochází ke střetu s vybranými zákazy, které jsou vypočteny v předchozím odstavci. Metodiky sledování 
stavu jsou koncipovány tak, aby neovlivnily dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany 
a aby do přirozeného vývoje živočichů bylo zasahováno jen v naprosto nezbytné míře. V některých 
případech zvláště chráněných druhů bezobratlých neexistuje pro samotné zjištění přítomnosti druhu jiné
uspokojivé řešení, než je odchyt a sběr, ve výjimečných případech i usmrcení (a doprava) jedinců
 za účelem jejich determinace. V případě využívání pastí a sítí jsou využívány jen ty živolovné 
(např. sklopce u savců, bariérové nádoby u obojživelníků, sítě u netopýrů a ptáků), ze kterých budou 
všichni živočichové po jejich determinaci vypuštěni zpět na místo odchytu. Při monitoringu nedochází 
běžně ke sběru rostlin, ani jejich částí, vyjma hub a mechorostů a lišejníků, u kterých je nutno, pokud 
nejsou determinovány bez pochyb namístě, aby byly sebrány, a následně dovezeny na odborné pracoviště 
k determinaci formou další odborné expertizy, jejich zbylé části pak nejsou zničeny, nýbrž dále drženy ve 
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sbírce. Jak již bylo uvedeno shora, výjimky, potažmo souhlasy jsou požadovány pro úspěšné plnění 
zákonné povinnosti a neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak docílit stejného výsledku (sběru dat a jejich 
analýzy ohledně druhů). Z podstaty věci - výkonu monitoringu - povolovaná činnost neovlivní dosažení 
nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany, neboť zásah do základních ochranných 
podmínek druhů je vykonáván v naprosto nejnutnější míře; monitorovací práce jsou vykonávány v zájmu 
samotné ochrany volně žijících rostlin a živočichů (viz ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZOPK). 
Dokumentace a uchovávání dat o jejich výskytu slouží pro účely výzkumu a vzdělávání (sbírkové položky;
ust. § 56 odst. 2 písm. d) ZOPK). Všechna získaná data o výskytu druhů jsou bezplatně zpřístupněna pro 
potřeby zdejšího krajského úřadu v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP), spravované AOPK ČR 
k dalšímu využití (blíže viz https://portal.nature.cz). Ostatně zdejší orgán ochrany přírody tento zdroj dat 
ke své činnosti aktivně využívá, v r. 2017 bylo například učiněno cca 88 dotazů.

Zvláštní územní ochrana Ze shora uvedeného tedy plyne, že pro úspěšné plnění zákonné povinnosti 
spočívající v monitoringu a reportingu dat o výskytu druhů je zapotřebí, aby konkrétní jednotliví 
vykonavatelé monitorovacích prací vstoupili i na místa, která jsou pod zvláštní územní ochranou, konkr. 
jsou zařazeny do kategorie přírodní rezervace. Z tohoto důvodu žádá žadatel o výjimku ze základních 
ochranných podmínek přírodních rezervací podle § 34 odst. 1 písm. e), tj. konkrétně ze zákazu sbírat či 
odchytávat rostliny a živočichy. Pro přesnost žadatel uvádí, že ke změně dochovaného přírodního 
prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace při monitoringu nedochází. 
Výkon monitorovacích prací, výzkum lokality, tj. maloplošných zvláště chráněných území podléhá v 
některých případech i souhlasu k činnostem, které jsou vymezeny jako bližší ochranné podmínky 
předmětných přírodních památek a přírodních rezervací, a v tomto ohledu tedy žadatel žádá ze stejného 
důvodu o udělení souhlasu.
Žadatel je přesvědčen, že monitoring je vykonáván v zájmu ochrany přírody ve smyslu zákonného kritéria 
pro povolení výjimky podle § 43 odst. 1 ZOPK, neboť seznání a následná analýza dat slouží orgánům 
ochrany přírody nejen pro plnění shora uvedené zákonné povinnosti, ale také například jako podklad 
pro zpracování koncepčních a plánovacích dokumentů v samotné ochraně přírody (plány péče, souhrny 
doporučených opatření), ev. slouží jako důvod pro vyhlášení území za chráněné podle ZOPK.
Natura 2000 Z územního hlediska dochází na mnoha místech k překryvu zvláště chráněných území. 
Žadatel svými přístupy v metodikách prokazuje, že monitoringem bude vždy vyloučeno jakékoliv 
poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů. Např. letouni jsou sčítáni vizuálně a odchytem do sítí 
na nezbytně nutnou dobu (po změření a zapsání údajů jsou okamžitě vypuštěni) a do jejich biotopu není s 
ohledem na nejvyšší stupeň vědeckého poznání zasahováno v intenzitě, která by překračovala zákonné 
limity. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ze zákonného hlediska jde o činnost, kterou lze žadateli povolit, 
potažmo k ní udělit souhlas či kladné stanovisko (pověření, viz následující odstavec). 
Monitoring letounů V souvislosti s prováděním monitoringu letounů a souvisejícího výzkumu v jeskyních 
(např. jeskyně v Údolí Ohře) ž á d á žadatel zdejší orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 10
 odst. (3) ZOPK o pověření.
Doba trvání, subjekty, výzkum AOPK ČR žádá o povolení výjimky na dobu 5 let pro všechny 
zainteresované zaměstnance AOPK ČR a její smluvní partnery (viz výše), řádově jde o cca 10-20 osob 
ročně, které se ve správním obvodě podle Krajského úřadu Karlovarského kraje budou pohybovat 
a provádět monitorovací práce. Tato doba reflektuje skutečnost, že řadu prací soutěží AOPK ČR 
(zadavatel) právě na toto období. Platnost rozhodnutí lze vnímat jako zkušební dobu, přičemž AOPK ČR 
navrhuje před koncem uplynutí této doby vyhodnotit dodržování podmínek předmětného rozhodnutí, a to 
s návazností na eventuální prolongaci jeho platnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že AOPK ČR je správním úřadem a také orgánem ochrany přírody (ust. § 75 
odst. 1 písm. e) a ust. § 75 odst. 2 ZOPK) a současně správcem NDOP, je už ze samotné povahy subjektu 
- žadatele zaručeno, že pro výkon monitoringu má kvalifikační předpoklady ve smyslu ust. § 73 odst. 2 
a odst. 3 ZOPK. AOPK ČR monitorovací práce zaštiťuje, vykonavatele prací koordinuje a ručí 
za dodržování podmínek výkonu jejich práce (sběru dat z monitoringu podle platných metodik), tedy také 
je mimo jiné seznamuje s podmínky jednotlivých správních aktů (rozhodnutí) vydanými příslušnými (avšak 
rozdílnými) orgány ochrany přírody. Z důvodu přirozené fluktuace není možné neměnně předem uvést 
jména zaměstnanců AOPK ČR, kteří budou daný rok monitorovací práce vykonávat. Ani všichni smluvní 
partneři žadatele nejsou předem (v době podání této žádosti) Agentuře známi. Nelze však vyloučit, 
že někteří z nich budou žadateli známi až řádným ukončením výběrového řízení postupem podle 
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zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Kvalifikační podmínky veřejné soutěže jsou však 
nastaveny tak, že poptávané subjekty musí být nabyty kvalifikačními předpoklady k odborným expertizám 
v ochraně přírody a k výzkumu zvláště chráněných částí přírody ve smyslu § 73 odst. 2 a odst. 3 ZOPK. 
Agentura stanovuje při výběrovém řízení vždy spolehlivá kritéria pro externí subjekty, které monitoring 
daného druhu mají vykonávat. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako nejvhodnější ošetřit tuto 
problematiku podmínkou rozhodnutí (§ 56 odst. 3 ZOPK) ve formě nahlášení konkrétního seznamu osob 
provádějících monitoring konkrétních druhů pro daný rok zdejšímu úřadu, a to nejpozději 
do 30. 04. každého kalendářního roku. Obdobným způsobem bylo žadateli vyhověno i jinými orgány 
ochrany přírody. 5 AOPK ČR současně o z n a m u j e krajskému úřadu ve smyslu ust. § 73 odst. 3 ZOPK 
provádění výzkumu ve zvláště chráněných území nevyžadující zásahy do předmětů ochrany těchto území. 
Tímto výzkumem jsou míněny monitorovací práce za účelem zjištění výskytu a dokumentace zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů v rozsahu, jak je popsáno výše. 

Celé odůvodnění a všechny přílohy žádosti jsou  k dispozici na zdejším úřadu.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i „KÚKK, OZZ „) vezme 
v úvahu při svém rozhodování následující skutečnosti a uplatní mj. následující podmínky:

 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 cíli ochrany 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.

 AOPK ČR, nahlásí KÚKK, OZZ do 30. 04. každého kalendářního roku konkrétní seznam osob 
provádějících monitoring konkrétních druhů pro daný rok zdejšímu úřadu. 

 Žadatel o výjimku 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 v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP), spravované AOPK 
ČR k dalšímu využití.

 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 bude ve správním řízení zkoumat i to, zda uváděné činnosti mohou nějakým způsobem 
populace ZCHDŽ aktuálně se vyskytujících nebo s vysoce pravděpodobnou možností výskytu 
na území Karlovarského kraje poškodit, a zda tyto činnosti nemohou mít pro osud populací těchto 
druhů fatální důsledky.

Dále Vám sdělujeme, že podle § 36 odst. (3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům.

Do podkladů zahájeného správního řízení  lze nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Karlovarského kraje (budova C, 1. poschodí – číslo dveří 230 C) v pondělí a středu  7.30 
– 17.00 hod., ostatní dny po předchozí domluvě s Ing. Lucií Vavříkovou tel.: 354 222 507 nebo 
s Ing. Radoslavem Brachtlem, tel.: 354 222 228. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, 
předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu plnou moc.
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Účastníci řízení mohou dle ustanovení § 36 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, uplatnit své námitky a připomínky do doby předpokládaného vydání rozhodnutí, 
tj. do 30. 01. 2019. 

KÚKK, OZZ vyzývá tímto Českou společnost ornitologickou, Českou společnost pro ochranu netopýrů, 
Spolek Zamenis a Spolek za krásu české krajiny a, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, 
aby v souladu s termínem stanoveným v § 70 odst. (3) ZOPK - tzn. do 8 dnů od doručení tohoto dopisu 
- oznámily svoji účast v tomto řízení.

Účastníkům řízení dále sdělujeme, že pokud občanské sdružení svoji účast v tomto řízení neoznámí 
a pokud nebudou správnímu orgánu předloženy nebo jím zjištěny nové skutečnosti, které nebyly uvedeny 
v žádosti, bude ve věci rozhodnuto. 

S pozdravem

Ing. Radoslav Brachtl
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

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
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- 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
- 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
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- 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
- 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

dále obdrží:

- Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov
- Česká společnost pro ochranu netopýrů, Špirkova 528/2, 142 00 Praha 12 - Kamýk
- Spolek za krásu české krajiny, P. O. Box 8, 326 58 Plzeň
- Spolek Zamenis, Osvinov 149, Stráž nad Ohří, 363 01 Ostrov
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