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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení
přístupových cest k těmto místům na území Národní přírodní rezervace Děvín-KotelSoutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení
Správa CHKO Pálava (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75
odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), po projednání s obcemi Klentnice a Perná jako dotčenými
obcemi ve smyslu ust. § 71 odst. 4 ZOPK a Městským úřadem Mikulov, odborem stavebním a
životního prostředí, jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje podle § 172 odst. 1
správního řádu
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 6/2019:
Článek 1
Předmět úpravy
1. Na území národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“) Děvín-Kotel-Soutěska je podle ust. § 29
písm. d) ZOPK zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody
a podle ust. § 29 písm. f) ZOPK zakázáno provozovat horolezectví.
2. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky tímto opatřením obecné povahy podle § 78
odst. 3 písm. i) ZOPK vyhrazuje místa k provozování horolezectví a vyhrazuje přístupové
cesty k těmto místům ve vymezených terénech vyznačených v příloze č. 1 tohoto opatření
obecné povahy na území NPR Děvín-Kotel-Soutěska v Chráněné krajinné oblasti (dále jen
„CHKO“) Pálava za podmínek stanovených tímto opatřením obecné povahy.
3. Horolezeckou činností je pro účely tohoto opatření obecné povahy míněno pouze sportovní lezení
s využitím fixních a vyjímatelných jistících prostředků.
4. Vymezené terény se nachází na těchto dotčených pozemcích katastru nemovitostí:
a.) pozemky v k.ú. Klentnice
- p.č. 714, lesní pozemek, LV č. 50 (Lesy ČR, s.p.)
- p.č. 715, ostatní plocha – neplodná půda, LV č. 50 (Lesy ČR, s.p.)
- p.č. 717, ostatní plocha – neplodná půda, LV č. 50 (Lesy ČR, s.p.)
- p.č. 718, ostatní plocha – neplodná půda, LV č. 50 (Lesy ČR, s.p.)
b.) pozemek v k.ú. Perná
- p.č. 2737, ostatní plocha – jiná plocha, LV č. 306 (Lesy ČR, s.p.)
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Článek 2
Podmínky souhlasu
1. Horolezecká činnost na území NPR Děvín-Kotel-Soutěska je možná v sektorech Martinka (skalní
útvary stěna Martinka a Obří kámen) a Trůn (skalní útvary Hlavní věž, Severní věž, Urbanova
věž, Trůn, Maličká, Ploutev, Vzývající, Maturita, Abeceda a Rafičkův rypák) zakreslených
v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy.
2. Přístupové a sestupové trasy a koridory k příchodu k jednotlivým sektorům a skalním útvarům pro
provádění horolezecké činnosti v uvedených sektorech a k návratu od nich, které navazují na
oficiální modrou turistickou trasu, ze které budou horolezci vycházet a na kterou se zase budou
vracet, jsou zakreslené v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy.
3. Každý jednotlivec, který využívá tímto opatřením obecné povahy vyhrazená místa k provozování
horolezectví a přístupové cesty k těmto místům, je povinen dodržovat tato pravidla a zásady
chování:
3.1. Každý je povinen se řídit značením v terénu umístěným spolkem Český horolezecký svaz,
IČ 004 60 001 (dále jen „ČHS“), Agenturou, vlastníky pozemků nebo správci lesa.
3.2. Každý je povinen k sestupu z vrcholových partií skal využívat slanění. K sestupu ze skály
Martinka bude využíváno převážně slanění a dále k tomu vymezená stezka na pravé straně
stěny Martinka (při pohledu z místa před stěnou), zakreslená v příloze č. 1 tohoto opatření
obecné povahy.
3.3. Je zakázáno poškozovat nebo jakkoliv upravovat povrch skal, např. nevhodnou manipulací
lanem, vysekáváním chytů či stupů apod.
3.4. Každý je při výstupech povinen používat stávající fixní jistící prostředky a dále vyjímatelné
jistící prostředky nepoškozující skálu.
3.5. Provádět prvovýstupy, jakož i osazovat skály novými fixními jistícími prostředky, včetně
dojišťování a výměny stávajícího jištění a případné odstraňování těchto prostředků je nutné
oznámit nejméně 7 dní předem Agentuře. Agentura může tyto činnosti omezit nebo
pozastavit z důvodu ochrany NPR Děvín-Kotel-Soutěska.
3.6. Každý je povinen se chovat na lezeckých objektech šetrně ke skalám a k jejich blízkému
okolí tak, aby nedocházelo k poškozování přírody, tj. zejména se nesmí zasahovat do
porostu na skalách a v jejich okolí, nebudou odstraňovat kameny, dřeviny, zeminu apod.
z terásek a povrchu skal.
3.7. Při zjištěném zahnízdění ptáků na skalách je každý povinen přerušit výstup a bezodkladně o
tomto informovat Agenturu, která v odůvodněných případech a pouze v rozsahu časově a
plošně nezbytně nutném vyhlásí lokální uzávěru.
3.8. Každý je povinen v obou sektorech (Martinka, Trůn), zakreslených v příloze č. 1 tohoto
opatření obecné povahy, dbát na čistotu a pořádek a aktivně budou případné odpadky
odnášet a nepovolená ohniště rušit a uklízet.
4. Na vyhrazených místech k provozování horolezectví nebudou organizované hromadné (počet nad
5 někým organizovaných osob) horolezecké akce.
5. Horolezecká činnost podle tohoto opatření obecné povahy bude provozována v období od 1. 8.
do 31. 12. kalendářního roku, v době od 8:00 do 20:00 hodin za denního světla.
Článek 3
Platnost
Toto opatření obecné povahy platí do 31. 12. 2024.
ODŮVODNĚNÍ
NPR Děvín-Kotel-Soutěska, v němž se nachází horolezecké terény, je chráněným územím zřízeným
vyhláškou č. 8963/1-VII z 10. 5. 1946, zařazeným do území CHKO Pálava výnosem MK ČSR č.j.
5790/76 z 19. 3. 1976 o zřízení CHKO Pálava. Současně je od roku 2004 toto území také evidováno
jako evropsky významná lokalita Děvín CZ 0624104 (dále jen „EVL Děvín“) zařazeno do evropské
soustavy Natura 2000, stejně jako je součástí ptačí oblasti Pálava CZ0621029 (dále jen „PO Pálava“)
také této evropské soustavy.
Pavlovské vrchy, lidově zvané Pálava, zahrnují celý rozsáhlý komplex vápencových útvarů na jižní
Moravě. Skály jsou zasazeny do nádherného přírodního rámce a svou výškou vévodí celému kraji.
Horolezeckou oblibu skal na Pálavě podporuje i ta skutečnost, že zdejší bohatě členěný vápencový
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terén (jurský vápenec) má stejné horolezecké kvality jako tatranská žula a připomíná v mnohém
Dolomity. Jedná se o středně velkou oblast. Cesty jsou zajištěné skobami i nýty. Skála Martinka je
cca 70 metrů vysoká stěna z víceméně pevného vápence a před ní stojí impozantní věž Obří Kámen.
Na Martince jsou cesty spíše svislé, převisy jsou především na Obřím Kamenu, což je třicetimetrová
věž odštípnutá od masívu Martinky, s Martinkou spojená velkým vklíněným balvanem zvaným Špunt.
Lezecky zajímavější je údolní stěna s cestami střední a vyšší obtížnosti. Cesty ze soutěsky mezi
Obřím kamenem a Martinkou vedou v poměrně nepřehledném a lámavém terénu. V sousedství se
nachází skupina skal nazývaná Trůn.
Horolezecký areál v NPR Děvín-Kotel-Soutěska je tradičním letitým areálem, dlouhodobě
využívaným aktivitami horolezců organizovaných, zejména v brněnských organizacích, i
neorganizovaných.
V době od platnosti ZOPK bylo pro potřeby horolezení v tomto území vydáno několik správních aktů,
především formou výjimek podle ustanovení § 43 ZOPK, v roce 2014 poslední, kterému vypršela
platnost k 31. 12. 2018. Žadatelem byl ČHS a ten také hned následně, přesně dne 8. 2. 2019, podal
žádost o udělení výjimky k provozování horolezecké činnosti v horolezeckém areálu Martinka a
Trůn. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s provozováním horolezectví v této lokalitě ČHS navrhl
zachovat podmínky, které byly stanoveny dosud, s jednou výjimkou – rozšířením období
provozování horolezectví o 14 dnů, tj. od 1. 8. do 31. 12. kalendářního roku, a na dobu pěti let, tj. do
31. 12. 2023.
ČHS ve svém podání také navrhl tyto podmínky pro provozování horolezectví:
1. Horolezecká činnost bude provozována v horolezeckém areálu Martinka (Martinka, Obří kámen)
a Trůn (Hlavní věž, Severní věž, Urbanova věž, Trůn, Maličká, Vzývající, Ploutev, Abeceda,
Rafičkův rypák, Maturita) - viz přiložené mapky v příloze č. 2.
2. Horolezecká činnost bude provozována v období od 1. 8. do 31. 12. kalendářního roku, v době
od 8,00 do 20,00 hodin.
3. K přístupu na vyhrazená místa budou používány vyznačené turistické cesty (zelená a modrá
turistická značka) a dále nejbližší cesty k jednotlivým skalám, vždy pouze pěšky.
4. K sestupu z vrcholových partií skal bude využíváno slanění. K sestupu ze skály Martinka bude
využíváno převážně slanění a dále k tomu vymezená stezka na pravé straně stěny Martinka.
5. Na vyhrazených místech není možno organizovat hromadné horolezecké akce.
ČHS se v žádosti navrhl zavázat, že v případě vydání výjimky zajistí informovanost lezců a bude
provádět správu a údržbu horolezeckých lokalit, takto:
1. ČHS zajistí odpovídající informování horolezců a veřejnosti o vydání a podmínkách výjimky
prostřednictvím svých webových stránek www.horosvaz.cz, zejména prostřednictvím databáze
Skály ČR, která je umístěna na webu ČHS https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/.
2. ČHS určí správce skal, který bude dohlížet na dodržování stanovených podmínek. Správce skal
bude odpovědný za řádné vyznačení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení,
včetně údržby přístupových cest ke skalám a bude zajišťovat kontakt mezi ČHS a Správou CHKO
Pálava.
3. Správce skal poskytne podle pokynů pracovníků Správy CHKO Pálava součinnost při zjišťování
jedinců, kteří poruší omezení vyplývající z udělené výjimky. ČHS zajistí aktualizaci obsahu dvou
informačních panelů obsahujících podmínky provozování horolezectví, které jsou umístěny
v uvedené lokalitě.
4. ČHS bude zajišťovat průběžný úklid v okolí skal a dále se zavazuje provést každoročně (po dobu
platnosti výjimky) brigádu v jejich okolí s tím, že rozsah a druh prací bude upřesněn v součinnosti
se správou CHKO.
Agentura podanou žádost vyhodnotila s ohledem na předměty ochrany stanovené v NPR Děvín –
Kotel – Soutěska. Ani jediný platný dokument ke zřízení NPR Děvín – Kotel – Soutěska, kterým je
vyhláška Okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1-VII z 10. 5. 1946 neobsahuje relevantní
podklady o předmětech ochrany. Proto tyto informace Agentura definovala podle zpracovaného
plánu péče. Pro NPR Děvín – Kotel - Soutěska je v plánu péče (2016 – 2025) ve vztahu k obsahu
žádosti uvedeno následující:
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. Společenstva (název společenstva, podíl, plochy v ZCHÚ, popis biotopu společenstva)
T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů (Alysso-Sedion albi), 1% skalní plošiny a porostní mezery nebo
narušovaná místa v suchých trávnících na vápenci.
T3.2 Pěchavové trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), 2% výslunné skalnaté svahy a skály na vápencích.
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L4 Suťové lesy (Tilio-Acerion), 39% strmé svahy s výchozy skal, rokle a úpatí svahů s akumulací balvanů
nebo jiného suťového materiálu
B. Druhy rostlin (název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ, stupeň ohrožení, popis
biotopu druhu)
Hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), místy, vitalita populace dobrá, SO, EN, skály a kamenité
svahy
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), místy, vitalita populace, dobrá, SO, EN, skalní stepi a výslunné
stepní stráně
Kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), místy hojně, vitalita, populace dobrá, KO, EN skalní
stepi
Písečnice velkokvětá (Arenaria grandiflora), vzácná, vitalita populace dobrá, KO, CR, vápencové skály
Violka nejmenší (Viola kitaibeliana), vzácná, vitalita populace slabá, KO, CR, výslunné stepní stráně
C. Druhy živočichů (název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ, stupeň ohrožení, popis
biotopu druhu)
Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), relativně početná populace, vitální, KO, CR, řídké lesní
porosty, lesní světliny, lesostepní lokality
Ještěrka zelená (Lacerta viridis), početná populace, vitální KO, EN otevřené plochy s roztroušenými keři
Kobylka sága (Saga pedo), trvalá populace, vzácná KO, CR, lokality stepního charakteru
(Poznámka SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), EN – ohrožený druh, CR –:
kriticky ohrožený druh (podle Chobot a Němec, 2017)

Horolezecká činnost v uvedených lokalitách NPR Děvín-Kotel-Soutěska probíhá dlouhodobě, více
než 100 let, v různých obdobích s různou intenzitou. Roky od platnosti ZOPK (1992) je možné
obecně hodnotit jako bezkonfliktní mezi zájmy horolezců a zájmy ochrany přírody (prezentovanými
Správou CHKO Pálava nebo MŽP), když nebyly doloženy nějaké podstatné a zásadní změny na
předmětech ochrany vyskytujících se v místech provozování horolezectví.
Se stejnou úvahou a znalostí bylo přikročeno při zpracování tohoto opatření obecné povahy, protože
je velký předpoklad, že se nezvýší z důvodů horolezectví jak provoz (turistický) na přiléhajících
turistických trasách, tak ani provoz horolezecký (např. počet skal nebo lezeckých tras) na
vymezených skalách a terénech. Agentuře není znám ani jeden možný důvod, který by měl
podstatně zvýšit zatížení skal oproti předchozím letům, kdy byla tato činnost povolována formou
výjimky (MŽP, Správa CHKO). Stejně tak nelze předpokládat nějaké negativní dotčení zde, na
skalách i v jejich okolí, se nacházejících biotopů nebo druhů rostlin a živočichů.
Stejně tak dotčení předmětů ochrany NPR nebo celé CHKO nelze považovat za ohrožující, protože
jsou na vyhrazených místech, skalách i okolních plochách pro přístup, tyto předměty zachovány
v takovém stavu, že jejich ohrožení lze považovat za minimální. Navíc plošné dotčení je díky
vymezení přístupových koridorů tak, jak je zakresleno v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy,
možné považovat za minimální. V národní přírodní rezervaci s rozlohou cca 380 ha jde o plochy
zabírající maximálně stovky m2 dotčených horolezeckou činností. Aby byla zajištěna ještě větší
ochrana těchto ploch, byly v tomto opatření obecné povahy stanoveny podmínky, jejichž dodržování
a respektování má za cíl zajistit maximální ochranu jak biotopů, tak i jednotlivých druhů.
K zajištění předmětů ochrany dotčeného maloplošného chráněného území stanovila Agentura
podmínky, uvedené v článku 2. návrhu opatření obecné povahy na základě těchto úvah:
a) Podmínka č. 1 definuje sektory, kde je horolezecká činnost povolená a tudíž v neuvedených
sektorech (skalách) není horolezecká činnost povolená. Orientační zákres, dostatečný pro
potřebu tohoto opatření obecné povahy, je uveden v příloze č. 1
b) Podmínka č. 2 definuje přístupové cesty ke dvěma uvedeným sektorům a jednotlivým skalám
v nich zahrnutých tak, že každý horolezec se k nim dostane pěšky v režimu turisty s využitím
standardních a běžně využívaných turistických tras (zelená, modrá), respektovaných ochranným
režimem NPR. Tyto trasy téměř přímo navazují na skalní stěny (Martinka) nebo jsou od nich
vzdáleny řádově do desítek metrů. Vlastní přístup z turistických tras je tedy v příloze č. 1
vyznačen jako koridory nebo přímo stezky vedoucí pod jednotlivé skalní stěny. Jejich vymezení
vychází z dlouhodobého a letitého předchozího využívání v rámci vydaných výjimek a jsou tedy
vhodné i pro využití u vydávaného opatření obecné povahy. Stejně tak by měly sloužit
k sestupování horolezců od jednotlivých skal. V případě výrazného erozního zatížení s poškození
půdního povrchu koridorů a stezek je možné a vhodné řešit jejich údržbu vhodnými technickými
opatřeními (příčné prahy tak, jak je v blízkém okolí horolezeckých sektorů, ale i na jiných
obdobných místech v této NPR, již nyní běžně realizováno.
c) Podmínka č. 3 stanovuje pravidla a zásady chování horolezců na horolezeckých terénech. Ty jsou
stanoveny tak, aby sloužily k zajištění ochrany dochovaného přírodního prostředí NPR. Z pohledu
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správy území je primárním zájmem ochrana přírody. S tímto záměrem byly formulovány i
uvedené dílčí podmínky
ad 3.1.) Podle této podmínky, musí horolezci vždy respektovat v místech umístěné informační
tabulky a při svém konání musí naplňovat jejich obsah. Tyto tabulky budou obsahovat
informace vždy podložené sdělením dle tohoto opatření obecné povahy, nebo dle ZOPK
či jiného právně platného předpisu. Mohou také obsahovat informace (např. o
nejvhodnějším a nejbezpečnějším přístupu k jednotlivým skalám) zpracované
žadatelem, tedy ČHS, s cílem zajistit i maximální bezpečnost a informovanost horolezců.
ad 3. 2. až 3.7.) Soubor těchto podmínek formuluje požadavky na chování horolezců v průběhu
své horolezecké činnosti. Jednak se to týká postupu při lezení na skalách nahoru, kdy
jsou uvedeny výčtem činnosti (např. neupravování skal), které nebudou prováděny,
výčtem činnosti (sestup slaněním, případně vymezená stezka), které naopak budou
využívány a činnosti podmíněné (prvovýstupy; výměna jištění, odstraňování jištění).
Všechny požadavky by měly směřovat jak k zajištění účelné ochrany biotopů, tak i
k zajištění větší bezpečnosti lezců na skalách. Tyto podmínky také stanovují rámcová a
obecná pravidla pro chování horolezců na skalách, kdy je prioritní nerušení vyskytujících
se přírodních prvků (rostliny, živočichové) zde se vyskytujících. Podmínkou je také
povinnost o zde zjištěných hnízděních ptáků informovat Agenturu, která pak je schopna
hnízdění vyhodnotit, případně zajistit odpovídající režim (např. aktivní hlídání) k ochraně
tohoto hnízdění.
ad 3. 8.) Poslední podmínkou je pak obecný apel na zachovávání čistoty a pořádku horolezeckých
sektorech, včetně aktivní účasti na udržování čistoty a v pořádku. Je třeba každou
vhodnou formou zajistit pořádek a využívanou část území sportovní aktivitou udržovat
bez odpadků.
d) Podmínka č. 4 jednoznačně vymezuje skutečnost, že na skalách v NPR nebudou svolávány a ani
organizovány hromadné horolezecké akce, které s sebou nesou kumulativní účinky pohybu a
pobytu více osob na omezeném prostoru. Velikost a počet lezeckých tras zde není tak veliký a
proto možné čekání na lezeckou aktivitu může způsobovat další, nežádoucí činnost (např. snahu
o pohyb i mimo vymezené sektory pro přístup ke skalám, ležení a sezení na blízkých místech a
podobně).
f) Podmínka č. 5 opět jednoznačně časově vymezuje možnost horolezecké činnosti na dobu
uvedenou s tím, že se oproti letům minulým nevýrazně prodlužuje doba lezení a to z doby od 15.
8. na dobu již od 1. 8. kalendářního roku. Všechny minulé zkušenosti vedly Agenturu k vyhovění
požadované změny, protože nebyly shledány důvody proč požadavku nevyhovět. Agentuře je
z praktické činnosti známo, že v době od 1. 8. do 14. 8. kalendářního roku již nehrozí střety
například s hnízděním ptáků na skalách horolezeckého areálu.
Žadatel ve svém podání formuluje podmínky, navržené tak, že zajistí a zabezpečí na svoje náklady
a ve své organizaci všeobecnou informovanost jak ve skupině členů ČHS, tak i směrem k obecné
veřejnosti, využívající skály ve smyslu opatření obecné povahy. Formy této informovanosti využívají
jak běžně využívaná média (internet), tak i na místě udržovaný informační systém. Současně také
navrhuje řešit dozor nad provozem lezeckých terénů ustanovením správce skal, který je běžnou a
v praxi osvědčenou formou komunikace a sledování ze strany ČHS. Současně také navrhl závazek
na dodržování pořádku a průběžný úklid v lezeckých sektorech, který by tak měl zajistit dodržení
obecných pravidel ochrany přírody, tak také respektování předmětů ochrany. Tyto návrhy ze strany
žadatele nebyly zahrnuty do podmínek souhlasu (článek 2), protože toto opatření obecné povahy
nemůže ukládat žádnému subjektu povinnosti nad rámec zákona. K naplnění těchto závazků bude
sloužit dohoda o spolupráci mezi ČHS a AOPK ČR, případně obdobná dohoda uzavřená na místní
úrovni (Oblastní vrcholová komise Jižní Morava, Správa CHKO Pálava). Dodržením těchto dohod,
které by měly být formulovány na základě předloženého návrhu v žádosti a tedy s předpokladem,
že žadatel sám aktivně bude zajišťovat jejich naplnění, by tak měl být zabezpečen provoz
horolezecké činnosti nekonfliktní s ochranou přírody.
Jak již bylo uvedeno výše, území NPR Děvín – Kotel – Soutěska náleží do EVL Děvín a je součástí
PO Pálava. Nejde o zcela nové vložení aktivity a činnosti do těchto území, ale o novou formu jejich
legalizace. A to s vědomím, že všechny požadované činnosti, tedy přístup k jednotlivým skalám,
lezení na jednotlivých skalách a odchod od jednotlivých skal, jsou činnosti v minulosti zde ve stejném
rozsahu v minulosti ověřené a doložené jako nekonfliktní jak s biotopy, tak i s druhy, které jsou
definované jako předměty ochrany. Agentura posoudila v souladu s § 45g ZOPK vliv záměru na EVL
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Děvín a PO Pálava a došla k závěru, že je vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních
stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, ani nedojde k soustavnému
nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území určeno.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 3. 7. 2019 projednán s obcí Klentnice a obcí Perná, obcemi
dotčenými ve smyslu § 71 odst. 4 ZOPK a dne 3. 7. 2019 s Městským úřadem Mikulov, odborem
stavebním a životního prostředí, jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 správního
řádu. Ani jeden z nich nevznesl připomínky.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 18. 7. 2019 zveřejněný na úřední desce Agentury a to do 31.
8. 2019, odkud byl dne 2. 9. 2019 sejmutý. Na úřední desce Obce Klentnice byl zveřejněný dne 17.
7. 2019 a sejmutý dne 1. 8. 2019, na úřední desce Obce Perná byl zveřejněný dne 18. 7. 2019 a
sejmutý dne 3. 8. 2019. na úřední desce MěÚ Mikulov byl dokument zveřejněný dne 18. 7. 2019 a
sejmutý dne 5. 8. 2019.
1. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu opatření obecné povahy:
Kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohl uplatnit své připomínky (§ 172 odst. 4 správního řádu). Nikdo ve stanovené lhůtě připomínky
neuplatnil.
2. Rozhodnutí o uplatněných námitkách:
Do 31. 8. 2019 (tj. do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu) mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem práva vlastnického mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky (§
172 odst. 5 správního řádu). K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky a
proto Agentura po posouzení žádosti, vyhodnocení dostupných podkladů a připomínek rozhodla tak,
jak je uvedeno v článku 1 až 3 tohoto opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy se oznamuje v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou
vyhláškou zveřejněním na úřední desce Agentury (datum zveřejnění/vyvěšení je uvedeno níže).
POUČENÍ
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Agentury. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění
může každý podle § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.

(podepsáno elektronicky)
Mgr. Jiří Kmet, v. r.
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO PÁLAVA

Za správnost vyhotovení: Jiří Matuška

Příloha č. 1: Vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto
místům v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
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Rozdělovník: (Po dobu 15 dní zveřejní na úřední desce)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, DS: dkkdkdj
Vyvěšeno dne: ……………………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

Sejmuto dne: ……………..………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

MěÚ Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov, DS: wp6bvkp
Vyvěšeno dne: ……………………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

Sejmuto dne: ……………..………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

Obecní úřad Klentnice, Klentnice 24, 692 01 Mikulov, DS: wh8budg
Vyvěšeno dne: ……………………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

Sejmuto dne: ……………..………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

Obecní úřad Perná, Perná 294, 691 86 Perná, DS: uyaa6af
Vyvěšeno dne: ……………………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)

Sejmuto dne: ……………..………

………………………………… (jméno, příjmení a podpis úřední osoby)
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