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Rozhodnutí
Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň

jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odsL 1 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ,.zákon''), posoudil žádost Českého horolezeckého svazu
zastoupeného PhDr. Boženou Valentovou nar. 5.12.1961 bytem Vlastina ulice č. 563/8, 161 00 Praha 6 a
dle ustanovení § 4 odst, 2 " zákona" vy d á v á

Českému horolezeckému svazu v zastoupení tajemnicí PhDr. Boženou Valentovou nar. 5.12.1961 bytem Vlastina 563/8, 161 00
Praha 6

závazné stanovisko
k zásahu do významného krajinného prvku
parc.č. 1364/4, 1364/5 k.ú. Krsy
Souhlas je vydán za

I.
2.

těchto

Polínský vrch

provozování horolezecké činnosti na Polínském vrchu pozemky

podmínek:

Závazné stanovisko je vydáno k provozování horolezectví lezení po skalách Českým horolezeckým svazem a jeho členy.
Podmínky stanovené pro provozování horolezectví:
a) Při namátkových kontrolách provozu se přítomní prokážou příslušností k ČHS
b)
K výstupům, slanění a dalším úkon(nn bude využito již ve skalách umístěného fixního zařízení. Je nepřípustné umisťování
nového fixního jištěni s výjimkou situace, kdy to vyžaduje bezpečnost lezců.
c) Hromadné akce budou předem oznámeny orgánu ochrany přírody a krajiny s uvedením termínu, délky pobytu, počtu osob
d) K táboření bude využito plošiny v patě stěny. Tábořiště bude zajištěno tak, aby nedošlo k poškození okolního přírodního
prostředí. Je nepřípustné táboření na platu nad stěnami.
e) K přístupu ke stěně (k lomu) vozidly bude využito stávající cestní sítě po souhlasu vydaném obcí Krsy.
f)
Zakládání ohnišť jinde, než stanoví obec Krsy je nepřípustné.
g) Provozovatel dodrží podmínky stanovené obcí Krsy.
h) Veškeré činnosti v prostoru budou směrovány tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení přírodních prvků vymezených
v prostoru Polínského vrchu jako zvláště chráněné složky přírodního prostředí.
i) Po skončení každé činnosti - akce bude prostor uveden do původního stavu, veškeré odpady vzniklé při akci v prostoru
významného krajinného prvku včetně místa táboření budou bezezbytkově zlikvidovány odvezením z místa zásahu.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň jako místně p!·íslušný orgán ochrany přírody a kmjiny obdržel žádost českého
horolezeckého svazu zastoupeném jeho tajemnicí PhDr. Boženou Valentovou o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného
krajinného prvku Polínský vrch pozemky parc.č. 1364/4, 1364/5 k.ú. Krsy spočívající v konání činností spojených s horolezectvím.
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Podáním bylo zah~jeno správní řízeni ve výše uvedené věci. Zásah po konzultaci s obcí Krsy byl vyhodnocen za předpokladu dodržení
podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a obcí Krsy jako přípustný.
Vzhledem k tomu, že orgán ochrany přírody měl k dispozici všechny potřebné doklady a místo zásahu je mu obecně i odborně známo
nebylo nutné svolávat místní šetření a bylo možné rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí se stanovením podmínek
pro realizaci zásahu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně do lSti dnů od jeho
úřadu. Odvolání se podává v počtu čtyřech stejnopisů.

Otisk

úředního

doručení

odvolat ke Krajskému

úřadu Plzeňského

kraje podáním u zdejšího

razítka

Ing. Petr 1-1 a u e r
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
ČJ-I S, Donská 2 75/9 , I OI 00 Praha 1O
Obec Krsy

