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Odbor životního prostředí MUZNX0071JB85 
nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 Ol Znojmo 1 

Číslo jednací: MUZN 33785/2008 lJf 
Oprávněná úřední osoba: ing. Jaroslava Šilh á 
Telefon: 515216402 
E-mail: jaroslava.silhava@arm.muznojmo.cz 

Ve Znojmě dne 28.04.2008 

Český horolezecký svaz , o.s. 
Zátopkova 100/2 
P.S. 40 
160 17 Praha 6 
--------------------------

Věc: 

Vyjádření k záměru provozování horolezecké činnosti v k.ú. Střelice u Jevišovic a Jevišovice 

Odboru ŽP MěÚ Znojmo byla dne 29.2.2008 doručena žádost sdružení Českého horolezeckého 
svazu, o.s., Zátopkova 100/2, P.S. 40, Praha 6, o vydání souhlasu k provozování horolezecké činnosti 
na skalách nad tokem Jevišovky v k.ú. Jevišovice a Střelice u Jevišovic na území se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu vyhlášeného Qřírodnqw parku .. Jevišovka". Žádost byla přípisem 
Horolezeckého klubu Znojmo, Horní Leska 2145/9b, Znojmo, podepsaným panem Iljou Březinou, ze 
dne 14.4.2008 doplněna o informace o dosavadním rozsahu této zájmové činnosti v dotČené lokalitě. 

S ohledem na charakter zájmového území si orgán ochrany přírody vyžádal odborné stanovisko 
Jihomoravského muzea ve Znojmě. Na základě výsledku terénních šetření na místě samém 
uskutečněných ve dvou termínech v předjamím a jarním období letošního roku, informacích o 
horolezeckých aktivitách v lokalitě a dle údajů, poskytnutých odbornými pracovníky Jihomoravského 
muzea ve Znojmě, je z hlediska zájmů ochrany přírody, jejichž uplatňování je s odvoláním na 
ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci 
odboru ŽP MěÚ Znojmo, provozování horolezectví na skalních útvarech na pozemcích p.č. 1220/1 
v k.ú. Střelice u Jevišovic a p.č. 99411 a 994/4 v k.ú. Jevišovice možné za předpokladu respektování 
následujících podmínek: 

Horolezecká činnost bude provozována na skalních útvarech v současné době k této činnosti 
využívaných, zájmové aktivity nebudou rozšiřovány na další skalní stěny nad údolím toku 
Jevišovky. 
Dotčené lokality je možno využívat k horolezecké činnosti v termínech od 1.5. do 15.12. 
běžného roku z důvodů umožnění případného nerušeného výběru vhodných míst pro 
zahnízdění některým druhům ptáků zvláště chráněným ve smyslu zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 
V dotčených lokalitách nebudou pořádány hromadné horolezecké akce a setkání horolezců. 
Žadatel bude odpovídat za udržování pořádku v oblastech využívaných k lezení a na 
přístupových cestách využívaných zejména zájemci o tuto zájmovou sportovní činnost . 

Upozornění: 
S odvoláním na vyjádření odborného zástupce pracoviště archeologie a archeologické 

památkové péče Jihomoravského muzea ve Znojmě (viz. příloha) důrazně upozorňujeme na 



 

skutečnost, že gblnt .Starého zámku v k.'lt; Sti\elk.f"a~í!Vic je z'ah:heotógícké1i'ó hlediska 
~"cenná. K provozování horolezeckých aktivit v této archeologicky významné lokalitě na· 
ptfzemku p.č. 1220/1 v k.ú. Střelice n Jevišovic, příp. v jejím bezprostředním okolí je nutno 
vvMda*Jisouhlas odboru památkové péče MěÚ Zqpjmo. 

Příloha: 

Ing.Jaromí~ 
vedoucí odboru živo os • dí 

Městského úřa u o 

llilĚSTSK'f ÚŘ/\D 
Zf\JOJMO 

0fl[;CJf1 ŽIVOlllÍHIJ PnJSTi~iF:JÍ 
1-

-Vyjádření Jihomoravského muzea ve Znojmě, prac. archeologie 

Navědomí: 
-Horolezecký klub Znojmo, Horní Leska 2145/9b, Znojmo 
-Odbor památkové péče MěÚ Znojmo, Nám. Armády 8, Znojmo 
- Město Jevišovice, Jevišovice 56 (bez přílohy) 
- Obec Střelice (bez přílohy) 
- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Třebíč, Tř. 9. května 29, Třebíč (bez přílohy) 




