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Věc: opatření obecné povahy k zákazu přístupu veřejnosti v I. zóně CHKO Broumovsko a 
národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály do prostoru okolí Chrámových stěn

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
   
 Správa CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustanovení § 78 odst. 2 písm. o) zákona č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 46/2010 Sb. oznamuje podle §173 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydání závazného

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012:
(1) Správa CHKO Broumovsko podle §64 zákona č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zakazuje přístup veřejnosti v I. zóně CHKO Broumovsko 
a v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály na pozemku č. parc. 444/8 k.ú. Teplice nad 
Metují do prostoru  okolí Chrámových stěn, tedy do vzdálenosti 200 m od skalního útvaru Chrámové 
stěny včetně úseku modře značené turistické cesty na turistickém prohlídkovém okruhu v Teplickém 
skalním městě v úseku od Malého chrámového náměstí okolo Chrámových stěn ke skalnímu útvaru 
Herynek.

(2) Zákaz přístupu veřejnosti do území vymezeného v odst. 1 platí v době hnízdění sokola 
stěhovavého v tomto prostoru a to v roce 2012. Přesné datum počátku a konce tohoto období Správa 
CHKO Broumovsko oznámí s ohledem na aktuální stav hnízdění v této lokalitě na vlastní úřední desce 
a úřední desce města Teplice nad Metují a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (na 
úřední elektronické desce) a vyznačí jej vhodným způsobem na všech přístupových cestách a jiných 
místech v terénu.

ODŮVODNĚNÍ

    Od roku 2005 dochází každým rokem k zahnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus) 
v hnízdní dutině na pozemku č. parc. 444/8 k.ú. Teplice nad Metují v prostoru Chrámových stěn. 
Jedná se o kriticky ohrožený druh ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) zákona a Přílohy III Vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, který 
požívá ochrany dle § 50 zákona. 
    Z každoročních sledování Správy CHKO Broumovsko, která  zajišťovala fyzickou ostrahu hnízda 
v minulých letech vyplynulo, že rodičovský pár sokola stěhovavého střídající se v sedění na vejcích,
bývá rušen průchodem návštěvníků turistického prohlídkového okruhu v okolí 200 m od hnízda a hrozí 
tak opuštění a zastydnutí vajec před vylíhnutím mláďat. Protože rušení páru sokola stěhovavého 
představuje závažná rizika i v době po vylíhnutí mláďat (predace jinými druhy dravců, retardace vývoje 
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z důvodu nedostatečného krmení, dehydratace mláďat aj.), je nutné přístup veřejnosti v tomto 
prostoru omezit na dobu do konce hnízdění, tj. až do doby vyvedení mláďat.
    Protože při průchodu veřejnosti v předmětném úseku modře značené turistické stezky hrozí 
poškození předmětu ochrany, byl vstup veřejnosti v I. zóně CHKO Broumovsko dle 
§ 64 zákona zakázán na dobu hnízdění sokola stěhovavého tak, jak je uvedeno výše.     Předmětem 
ochrany národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály dle vyhlášky 95/2007 Sb. je 
geomorfologicky mimořádně významné území kryté lesními ekosystémy s  ojedinělými rostlinnými a 
živočišnými společenstvy. Důležitými zástupci těchto specifických společenstev jsou právě dravci
vázaní na skalní terény. V případě sokola stěhovavého se jedná o druh, který v jiných typech terénů 
ani na území CHKO Broumovsko nehnízdí. Sokol stěhovavý je také dle ustanovení §2 vyhlášky 
157/1991 Sb. předmětem ochrany CHKO Broumovsko, stejně jako ostatní „volně žijící živočišstvo“. 
    Protože při pobytu a pohybu veřejnosti v předmětné lokalitě ve výše popsaném území dochází 
k nedovolenému rušení sokolů stěhovavých, tj. hrozí zmaření jejich hnízdění, a hrozí tak poškození 
předmětu ochrany, tedy poškození hodnot chráněného území, byl zde vstup veřejnosti podle § 64 
zákona zakázán po dobu hnízdění sokola stěhovavého. Byť se toto opatření primárně týká jen 
jednoho zvláště chráněného druhu, jde sekundárně o ochranu celého ekosystému a jeho přirozených 
procesů a funkcí. Sokol stěhovavý stojí na vrcholu potravní pyramidy a představuje tak jeho důležitou 
součást. Použití tohoto právního nástroje je tedy s ohledem na nutnost komplexního řešení vzniklé 
situace potřebné.
     Protože začátek a konec hnízdění se během let mění s ohledem na přirozené vlivy zejména 
způsobené průběhem počasí, Správa CHKO Broumovsko oznámí s ohledem na aktuální stav 
hnízdění v této lokalitě přesné datum počátku a konce tohoto období na vlastní úřední desce a úřední 
desce města Teplice nad Metují a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední 
elektronické desce) a vyznačí jej vhodným způsobem na všech přístupových cestách a jiných místech 
v terénu. V této době pak platí zákaz vstupu veřejnosti do předmětné lokality vymezené výše. 
    Návrh opatření obecné povahy byl dne 25. 1. 2012 projednán s městem Teplice nad Metují jako 
dotčenou obcí ve smyslu § 64 a § 71  zákona  a dne 25. 1. 2012 s Městským úřadem Broumov, 
odborem životního prostředí, jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správa CHKO Broumovsko návrh opatření 
obecné povahy zveřejnila veřejnou vyhláškou postupem uvedeným v § 25 a § 172 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a vyzvala dotčené osoby, aby k návrhu 
opatření podávaly připomínky a námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce. 
Správa CHKO Broumovsko k zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy číslo 1/2012 neobdržela 
v zákonem stanovené lhůtě žádné připomínky ani námitky ve smyslu § 172 odst. 4 a 5 správního řádu.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst.1 
správního řádu již dnem vyvěšení, jelikož v případě prodlení zde hrozí nebezpečí ohrožení 
předmětu ochrany, tj. hnízdění sokolů stěhovavých, tedy vážná újma veřejnému zájmu.

POUČENÍ

     Podle ustanovení  § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, nelze proti vydaném opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit 
v přezkumném řízení.

    Tímto žádáme v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu Městský úřad Teplice 
nad Metují o bezodkladné zveřejnění tohoto závazného opatření obecné povahy na své úřední 
desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.

otisk úředního razítka        Ing. Hana Heinzelová v.r.

VEDOUCÍ SPRÁVY

Na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce):

 vyvěšeno dne:  sejmuto dne: 
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