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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy k zákazu přístupu veřejnosti v I. zóně CHKO
České středohoří ve vymezeném prostoru oblasti Průčelská rokle
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO
České středohoří, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78
odst. 3 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon“), oznamuje podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní
řád“)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019:
(1) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky podle § 78 odst. 3 písm. l) zákona,
zakazuje přístup veřejnosti v I. zóně CHKO České středohoří v oblasti Průčelské rokle (vymezená
část tvoří skály a suťové pole) na pozemek č. parc. 347/1 v k. ú. Nová Ves.
(2) Zákaz přístupu veřejnosti do území vymezeného v odst. 1 platí v době, kdy může přítomnost
návštěvníků ohrozit hnízdění sokolů stěhovavých (dále jen „sokoli“) a výra velkého (dále jen „výr“)
v tomto prostoru.
Podmínky zákazu vstupu:
1) Velikost uzavřených oblastí bude vymezena v závislosti na konfiguraci terénu tak, aby byl
zajištěn klid pro hnízdění chráněných druhů. Nedílnou součástí opatření obecné povahy je
přehledová mapa vymezených lokalit.
2) V terénu bude toto území podléhající zákazu vstupu označeno na všech přístupových cestách
informačními tabulemi v českém a německém jazyce.
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3) Zákaz vstupu se nevztahuje na turistické značené cesty.

4) Vstup veřejnosti do vymezených lokalit je z důvodu ochrany obou druhů zakázán v období:

1. 3. – 30. 6. 2019
1. 3. – 30. 6. 2020
1. 3. – 30. 6. 2021

ODŮVODNĚNÍ
V období hnízdění sokola stěhovavého a výra velkého dochází k rušení v důsledku nelegálních
vstupů do prostoru skalních útvarů a jejich okolí ve vymezené oblasti. Sokol stěhovavý a výr velký
jsou druhy zařazenými do přílohy č. I směrnice Rady Evropských společenství 2009/147/ES o
ochraně volně žijících ptáků. Tato směrnice stanoví, že druhy uvedené v příloze I musí být
předmětem opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a
rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny je zakázáno úmyslné vyrušování volně žijících ptáků, zejména během rozmnožování a
odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích. Zajištění
ochrany hnízdišť těchto druhů dále vychází ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů například rušením dle § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody. Z důvodu potřeby eliminace rušení se opatřením obecné povahy zakazuje vstup do
vymezené oblasti v období hnízdění sokola stěhovavého a výra velkého. S ohledem na stálé
hnízdění obou druhů v této lokalitě se opatření vydává na dobu tří let.

POUČENÍ
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Kdo tvrdí,
že byl opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, může ve lhůtě 3 let od účinnosti
opatření podat návrh na zahájení řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části a to dle
§ 101a a n. zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním, ve znění pozdějších předpisů.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý nahlédnout u
Agentury (AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří na adrese uvedené
v záhlaví) nebo na webové stránce Agentury (www.ochranaprirody.cz).
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Zároveň žádáme, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, Magistrát města ústí
nad Labe o bezodkladné zveřejnění tohoto závazného opatření obecné povahy na své úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.

ÚČINNOST
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

(podepsáno elektronicky)
Ing. Petr Kříž, v. r.
ředitel RP SCHKO České středohoří

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

sejmuto dne:

Rozdělovník:

-

Statutární město Ústí nad Labem na adrese Magistrát statutárního města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, DS
- L.E.Holdings,s.r.o., Správa nemovitostí M. Lobkowicze, Lobkowiczký palác, Jiřská 3, 119 05
Praha 1 – Hrad, DS
- Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem, DS
- Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, Praha 5, 150 00, DS
- Stop Tunelům, z.s., Na Valech 813/3, Ústí nad Labem, 400 01, DS

Příloha: Mapa se zákresem uzavřených lokalit
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