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Věc: Oznámení o zahnízdění sokola stěhovavého v lokalitě “Chrámové stěny” v NPR 

Adršpašsko-teplické skály 

V souvislosti s vydaným opatřením obecné povahy č. 1/2015, které se týká zákazu přístupu 
veřejnosti do prostoru hnízdiště sokola stěhovavého v oblasti Chrámových stěn v NPR 
Adršpašsko-teplické skály Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky sděluje, že

dne 29. 3. 2018 započalo období, kdy může průchod návštěvníků ohrozit hnízdění sokolů 
stěhovavých v tomto prostoru.

Z tohoto sdělení vyplývá, že v souladu s opatřením obecné povahy č. 1/2015 od uvedeného 
data tj. od 29. 3. 2018 platí zákaz přístupu veřejnosti do prostoru uvedeného v opatření obecné 
povahy, tj. na pozemek č. parc. 444/8 v 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. Zákaz přístupu 
veřejnosti do uvedeného území platí v době, kdy může průchod návštěvníků ohrozit hnízdění 
sokolů stěhovavých v tomto prostoru. Konec platnosti opatření obecné povahy č. 1/2015 a konec 
zákazu přístupu veřejnosti do výše uvedeného prostoru v roce 2018 budou opět oznámeny.

Bližší informace týkající se opatření obecné povahy č. 1/2015 lze získat v sídle Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR – oddělení Správa CHKO Broumovsko (Ledhujská 59, 549 54 Police 
nad Metují) a v elektronické podobě na internetové adrese:

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/uredni-sdeleni/

Tímto žádáme Městský úřad Teplice nad Metují o bezodkladné zveřejnění tohoto sdělení, které 
podmiňuje účinnost opatření obecné povahy 1/2015, na své úřední desce po dobu nejméně 15 
dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Petr Kuna

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO

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