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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ  01450/LP/2012/AOPK VYŘIZUJE  TUTKOVÁ DĚČÍN 20.6.2012 

 
 
Věc:  Oznámení zám ěru na vyhlášení p řírodní památky Tiské st ěny - p ředložení 

návrhu k projednávání a projednání návrhu plánu pé če o tuto p řírodní památku  
 
 

I. 
Správa CHKO Labské pískovce jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 78 odst. 2 a 3 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) 
 

oznamuje 
 

podle § 40 odst. 2 zákona, § 41 odst. 1 zákona a § 4 vyhl. č. 64/2011 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona, všem známým vlastníkům nemovitostí dotčených 
zamýšlenou ochranou, dotčeným orgánům státní správy a dotčeným obcím předložení 
návrhu na vyhlášení zvlášt ě chrán ěného území  „Tiské st ěny“ v kategorii přírodní 
památka ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona.  
 
Navrhované území má celkovou rozlohu 99,5778 ha a  je vymezeno na pozemcích p. č. 
1647/1, 1647/2, 1648/3, 1679 a 2443 v k.ú. Tisá v Ústeckém kraji. Kopie mapy katastru 
nemovitostí s podrobným zákresem hranic přírodní památky je v příloze č.2 tohoto oznámení. 
Orientační zákres hranic přírodní památky je v příloze č.1 tohoto oznámení.  

  
Předmětem ochrany je geomorfologicky cenné skalní město vysoké estetické hodnoty 
vyvinuté v kvádrových pískovcích svrchní křídy s fragmenty přírodě blízkých ekosystémů.   
 
Hlavním cílem péče je zachování jedinečného skalního města resp. zachování 
geomorfologických útvarů a zbytků přírodě blízkých ekosystémů s podporou přirozených 
procesů směřujících ke zlepšení stavu ekosystémů. Dalším dlouhodobým cílem je postupná 
úprava části lesních porostů silněji ovlivněných člověkem směrem k přirozené druhové 
skladbě a dosažení jejich optimální věkové a prostorové diferenciace. Cílem péče je také 
zlepšení stavu lokality poškozované turistickou a horolezeckou činností při umožnění 
provozování horolezectví a turistiky a nalezení udržitelné míry využívání přírodní památky 
jako místa pro rekreaci a horolezeckou činnost.  

 
Základní podmínky ochrany přírodní památky jsou vymezeny v § 36 zákona: 
 
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody 
formoval svou činností člověk; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. 

Dle rozd ělovníku 
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(2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí 
k jejímu poškození jsou zakázány. 

(3) Nezastavěné pozemky na území přírodních památek, které jsou ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se souhlasem ministerstva životního 
prostředí. Tím nejsou dotčena práva fyzických ani právnických osob o majetkové 
restituci. 

 
Bližší ochranné podmínky přírodní památky, které budou určeny nařízením Správy CHKO  
Labské pískovce, se navrhují takto: 
 
Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze na území přírodní památky: 

 
(1) umisťovat nové reklamní a informační tabule a jiná účelová zařízení, 
(2) sbírat rostliny, kromě sběru lesních plodů a odchytávat živočichy mimo výkon práva 

myslivosti, 
(3) vjíždět a setrvávat na kolech a na koních, 
(4) provádět geologické práce, terénní úpravy, vyznačování a výstavbu nových stezek 
(5) pořádat hromadné akce mimo značené cesty, 
(6) provádět vědeckou a výzkumnou činnost, 
(7) provozovat horolezectví, 
(8) nocovat, 
(9) zřizovat myslivecká zařízení a krmiště. 

 
K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí bude sloužit ochranné pásmo, 
kterým je území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území dle § 37 odst. 1 
zákona. V ochranném pásmu přírodní památky je dle § 37 odst. 2 zákona ke stavební 
činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a 
změnám kultury pozemku nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.  

 
 

Odůvodn ění 
 
Přírodní památka Tiské stěny byla zřízena vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce č. 3/96 
z roku 1996. Bližší ochranné podmínky stanovené v tomto vyhlašovacím předpisu nesplňují 
v současné době dostatečně nároky na ochranu přírodní památky, proto Správa CHKO 
Labské pískovce přistoupila k novému vyhlášení přírodní památky. Předmět ochrany je 
cennou částí přírody, kterou je třeba chránit a pečovat o ni. Jedná se o unikátní skalní město 
s vysokou estetickou hodnotou, geomorfologicky cenné území, vyvinuté v kvádrových 
pískovcích svrchní křídy. Lokalita tvoří významný krajinotvorný prvek a zůstaly zde zachovány 
fragmenty přirozených ekosystémů.  
 
Předpokládaný termín vyhlášení je říjen 2012. 
 
Písemné námitky k předloženému návrhu může dle § 40 odst. 4 zákona uplatnit dotčená 
obce a kraj ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených 
navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto písemného oznámení o 
předložení návrhu k projednání. Námitky lze podat u Správy CHKO Labské pískovce 
v Děčíně. Správa CHKO Labské pískovce rozhodne o došlých námitkách 60 dnů od uplynutí 
lhůty pro uplatnění námitek. 
Dotčené orgány státní správy se podle § 41 odst. 3 zákona musí k předloženému záměru 
vyjádřit do 30 dnů od jejich předložení. 
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II.  
Správa CHKO Labské pískovce jako orgán ochrany příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 a 
v souladu s ustanovením § 38 dále  
 

oznamuje 
 
že pro výše uvedené území byl zpracován návrh plánu péče na období 2012-2023. Správa 
CHKO Labské pískovce v souladu s § 38 odst. 3 zákona oznamuje možnost seznámit se 
s návrhem plánu pé če o přírodní památku Tiské st ěny .  
 
Připomínky k návrhu plánu péče je možno zaslat písemně na Správu CHKO Labské pískovce 
nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění na portálu veřejné správy.  
   
Správa CHKO Labské pískovce žádá v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona obec 
Tisou o zveřejnění tohoto oznámení na své úřední desce po dobu 15 dnů bezprostředně po 
jeho obdržení.  
 
S celým textem plánu péče a návrhu na vyhlášení ZCHÚ se lze seznámit na AOPK ČR, 
Správě CHKO Labské pískovce a Krajském středisku Ústí nad Labem, Teplická 424/69, 405 
02 Děčín a na internetových stránkách www.labskepiskovce.nature.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Kříž 

VEDOUCÍ SPRÁVY A KRAJSKÉHO STŘEDISKA 

 
 
 

 
Přílohy:  
 
1) Orientační zákres hranic přírodní památky  

2) Kopie mapy katastru nemovitostí s podrobným zákresem hranic přírodní památky 

3) Plán péče o Přírodní památku Tiské stěny 

 
Rozdělovník: 
 
1) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (osobní doručení) 

2) Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá (osobní doručení) 

3) Lesy České republiky, Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín (osobní doručení) 

 

Na vědomí: 

1) Český horolezecký svaz (e-mailem) 


