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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ve znění pozdějších předpisů uděluje
souhlas s provozováním horolezecké činnosti, vytvářením dalších horolezeckých cest
a zatloukáním nových skob do skalního útvaru v přírodní památce Váňův kámen podle § 44 odst. 3
zákona o ochraně přírody a krajiny k činnostem uvedeným ve čl. 2 písm. a) Vyhlášky Okresního úřadu
v Novém Jičíně č. 9/93 ze dne 12. 11. 1993, o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka
s názvem „Váňův kámen“ a jeho ochranného pásma (dále „vyhláška č. 9/93“).
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Při lezení je zakázáno používat stoupací ledovcová železa (mačky), cepíny a jiné pomůcky, které
mohou poškodit povrch skály.
2. Souhlas se uděluje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 27. 8. 2020 žádost právnické osoby Český horolezecký svaz, IČ: 00460001, se sídlem
Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 (dále „žadatel“), o udělení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti,
vytvářením dalších horolezeckých cest a instalací fixního jištění (zatloukáním nových skob) do skalního útvaru
v přírodní památce Váňův kámen podle čl. 2 písm. a) Vyhlášky č. 9/93.
Žadateli byl opakovaně udělen souhlas s provozováním horolezecké činnosti, vytvářením dalších horolezeckých
cest a zatloukáním nových skob do skalního útvaru v přírodní památce Váňův kámen, a to rozhodnutím čj.
MSK 9444/2008 ze dne 10. 3. 2008 s platností do 30. 11. 2013 a MSK 126634/2013 ze dne 5. 11. 2013
s platností do 31. 12. 2020. Žadatel žádá o jeho opětovné prodloužení za stejných podmínek a navrhuje, aby
horolezecká činnost byla povolena formou opatření obecné povahy, čímž by byla umožněna i lezcům, kteří
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nejsou organizováni v Českém horolezeckém svazu. Vzhledem k tomu, že se jedná o horolezecký terén pouze
regionálního významu s nižší návštěvností, a tedy minimálním vlivem na předmět ochrany je souhlas
požadován na období 10 let.
Žadatel uvádí, že údržbu skalního útvaru zajistí prostřednictvím Oblastní vrcholové komise Severní Morava
a jmenovaného správce skal. O podmínkách provozování horolezectví žadatel informuje prostřednictvím svých
internetových stránek www.horosvaz.cz a prostřednictvím celostátní databáze Skály ČR, dostupné na
internetových stránkách: www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr.
Přírodní památka Váňův kámen byla zřízena vyhláškou č. 9/93 k ochraně významného skalního útvaru –
dominantního výchozu jurského vápence s výraznou brekciovou strukturou. V článku 2 písm. a) vyhlášky
č. 9/93 je stanoveno, že jen se souhlasem orgánu ochrany přírody je možno provozovat horolezeckou činnost,
vytvářet další horolezecké cesty a zatloukat do skalního útvaru nové skoby.
Při posuzování, zda udělit souhlas ve věci, krajský úřad vycházel zejména ze skutečnosti, že na skalním
výchozu není prokázán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které by mohla horolezecká
činnost rušit či poškozovat. Podle platného plánu péče o přírodní památku Váňův kámen 2015–2034 je
horolezecké využití Váňova kamene v hranicích únosnosti a nepůsobí značné škody.
Přípisem čj. MSK 121921/2020 ze dne 30. 9. 2020 zveřejnil krajský úřad podle § 172 odst. 1 správního řádu
návrh opatření obecné povahy, kterým uděluje souhlas s provozováním horolezecké činnosti, vytvářením
dalších horolezeckých cest a zatloukáním nových skob do skalního útvaru v přírodní památce Váňův kámen
podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny k činnostem uvedeným ve čl. 2 písm. a) vyhlášky č.
9/93 na úřední desce krajského úřadu a městského úřadu Kopřivnice po dobu 15 dnů. V souladu s § 172
odst. 4 správního řádu byl každý, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, poučen o možnosti uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky ve lhůtě 15 dní ode dne
doručení návrhu opatření obecné povahy. Dnem doručení návrhu opatření obecné povahy byl poslední den
lhůty jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, v tomto případě 5. 11. 2020 a poslední den pro podání
připomínek připadl na 20. 11. 2020. Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu opatření obecné povahy podány
žádné připomínky, a tak krajský úřad vydává opatření obecné povahy ve stejném znění, jako projednávaný
návrh.
Krajský úřad udělil souhlas za předpokladu, že nebude provozováno lezení se zimním vybavením (tzv.
drytooling). Mačky a cepíny znatelně poškozují skalní povrch, což by vedlo k nevratné degradaci předmětu
ochrany (podmínka č. 1). Druhou podmínkou orgán ochrany přírody a krajiny omezil platnost souhlasu
opětovně na období 10 let, z důvodu periodického vyhodnocování vlivu horolezecké činnosti na předmět
ochrany přírodní památky.
Přírodní památka Váňův kámen je součástí evropsky významné lokality CZ0810036 Štramberk, vyhlášené
k ochraně přírodních stanovišť. Podle § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny lze povolení, souhlas, kladné
stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona pro záměr situovaný v evropsky významné lokalitě nebo
ptačí oblasti udělit pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních
stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita určena, ani nedojde
k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by
takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny jinak. Správní orgán s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že předmětná činnost
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nebude mít významný vliv na předmět ochrany evropsky významné lokality Štramberk, a proto nebyl uplatněn
postup dle 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Ing. Monika Ryšková
vedoucí oddělení
ochrany přírody a zemědělství

Zároveň žádáme, v souladu s ust. 25 odst. 3 správního řádu, městský úřad Kopřivnice o zveřejnění tohoto
oznámení na jeho úřední desce po dobu 15 dnů bezodkladně od jeho obdržení a o zpětné a zaslání potvrzení
o zveřejnění této vyhlášky. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, poslední den 15denní lhůty jejího vyvěšení je dnem jejího doručení.

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Na vědomí:
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5
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