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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné 
oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 
1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „ZOPK“), v y d á v á  podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2022, 

 

 

jímž se zakazuje vstup do níže uvedených lokalit v CHKO České středohoří z důvodu 
ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění. 

 

Článek 1 

PŘEDMĚT OPATŘENÍ 

(1) Agentura tímto opatřením obecné povahy podle § 66 odst. 1 ZOPK zakazuje vstup veřejnosti do 
vybraných lokalit v I., II. a III. zóně CHKO České středohoří ve vymezeném prostoru Průčelské 
rokle, Vaňovských skal, Kozího vrchu a Vrabince, které jsou specifikovány v čl. 2 tohoto opatření 
obecné povahy a zakreslené v příloze č. 1. 

(2) Vstup do výše uvedených lokalit se zakazuje z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků 
uvedených v Příloze č. III Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v době jejich rozmnožování a 
hnízdění. Konkrétně se jedná o kriticky ohrožený druh sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a 
ohrožený druh výr velký (Bubo bubo). 

 

Článek 2 

PODMÍNKY ZÁKAZU VSTUPU 

(1) Zákaz vstupu platí pro následující lokality: 

k. ú. Nová ves: vymezená  oblast Průčelské rokle na p. p. č. 347/1 (vymezenou část tvoří 
skály a suťové pole), 

 
Dle rozdělovníku 
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k. ú. Babětín: vymezená oblast přírodní rezervace Vrabinec na p. p. č. 403 (vymezenou část 
tvoří východní věže skalního masivu a suťový les), 

k. ú. Neštědice a k. ú. Mojžíř: vymezená oblast přírodní rezervace Kozí vrch na p. p. č. 
520/1, 520/7 a 29/3 v k. ú. Neštědice a p. p. č. 728/1 a 729/2 v k. ú. Mojžíř (vymezenou oblast 
tvoří západní a severozápadní skalní věže a suťový les), 

k. ú. Vaňov: vymezená oblast skalních stěn na levém břehu Labe nad Vaňovem na p. p. č. 
923/35. 

(2) Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je přehledová mapa vymezených lokalit 
(příloha č. 1). Velikost uzavřených oblastí bude vymezena v závislosti na konfiguraci terénu tak, aby 
byl zajištěn klid pro hnízdění chráněných druhů. 

(3) V terénu bude území podléhající zákazu vstupu označeno na všech přístupových cestách 
informačními tabulemi v českém a německém jazyce. 

(4) Zákaz vstupu se nevztahuje na turistické značené cesty. 

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

 23. 2. – 30. 6. 2022 

  

 

Článek 3 

ODŮVODNĚNÍ 

Agentura je orgánem ochrany přírody (§ 75 odst. 1 písm. e) ZOPK), který vykonává ve své územní 
působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny. Územní působnost Agentury se vztahuje na 
území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy (§ 78 odst. 1 ZOPK). Agentura 
vydává jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody toto opatření obecné povahy (dále také 
jako „OOP“) podle § 66 odst. 1 ZOPK a postupem dle § 171 správního řádu. 

Účelem vydaného OOP je zákaz vstupu do vymezených oblastí v I. až III. zóně CHKO České 
středohoří z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době jejich rozmnožování a 
hnízdění. 

V období hnízdění sokola stěhovavého a výra velkého dochází k rušení v důsledku vstupů veřejnosti 
do prostoru skalních útvarů a jejich okolí ve vymezených oblastech, které tyto druhy využívají 
zejména v době rozmnožování. 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 
stanovuje, 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 odst. 
1 písm. d) ZOPK 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 § 50 odst. 2 ZOPK. Z 
důvodu potřeby eliminace rušení Agentura přistoupila k vydání opatření obecné povahy, kterým dle 
§ 66 odst. 1 ZOPK zakazuje vstup veřejnosti do vymezených oblastí v období hnízdění sokola 
stěhovavého a výra velkého. Plochy se zákazem vstupu jsou s ohledem na konfiguraci terénu 
určeny tak, aby zamezily rušení ptáků při rozmnožování i hnízdění (podmínka č. 1 a 2, příloha č. 
1). Vícejazyčné vyznačení zákazu vstupu v terénu bude zajištěno Agenturou (podmínka č. 3). 
Turisticky značené cesty jsou z tohoto zákazu vyňaty (podmínka č. 4). Vymezená doba zákazu 
koresponduje s hnízděním sokolů stěhovavých v podmínkách ČR včetně jednotlivých fází párování, 
toku, inkubace snůšky, krmení mláďat a opuštění hnízda vzrostlými mláďaty (podmínka č. 5). 
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Dne 10. 1. 2022 Agentura zaslala návrh OOP se žádostí o zveřejnění na úřední desce Statutárnímu 
městu Ústí nad Labem, Statutárnímu městu Děčín, Obci Těchlovice a Obci Povrly, jejichž územního 
obvodu se OOP týká. 

Současně se zveřejněním návrhu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu OOP podávaly 
připomínky nebo námitky. 

Dne 8. 2. 2022 byla Agentuře doručena námitka Obce Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly. Touto 
námitkou se Agentura zabývala jako podkladem pro OOP včetně přímé komunikace se starostou 
Obce Povrly p. Daliborem Pavlátem a vypořádala se s ní následovně: 

Obec Povrly – námitka proti opatření obecné povahy 

„Rada obce se rozhodně nebrání odpovědnosti za tyto vzácné druhy ptactva a jejich hnízdění, ale o 
hnízdění se již roky ví a ví se, že se jedná o pravou stranu této lokality. Proto Rada obce navrhuje 
za přiměřené uzavření pravé části, odstranění „kešky“ z tohoto prostoru, zastavení provozu Via 
Ferraty a umístění zákazových tabulí, aby byl zamezen přístup osob. Tato opatření považuje obec 
za dostatečné v ochraně hnízdění ptactva. Rozhodně nesouhlasí s úplným uzavřením prostoru na 
půl roku.“  

Agentura posoudila výše uvedenou připomínku k návrhu OOP a dospěla k názoru, že této námitce 
nelze vyhovět. Sokoli stěhovaví patří mezi zvláště chráněné druhy ptáků v kategorii kriticky ohrožený 
dle Vyhlášky č. 395 zákona č. 114/1192 sb. Hnízdění v oblasti Kozího vrchu je známé teprve od 
roku 2019 a v hnízdních sezónách 2019 a 2020 se hnízdo nikdy nenacházelo ve zmiňované pravé 
části skalních masivů. Sokoli stěhovaví (a další dravci) jsou velmi citliví k rušení a opouštějí svá 
hnízdiště často již při jednotlivých vyrušeních v raných fázích hnízdění, přičemž nejvíce rušivé pro 
ně jsou pohyby va nad úrovní hnízda. Vyhlídkové vrcholy Kozího vrchu jsou bohužel díky relativně 
malým rozměrům vlastních skal vysunuty do prostoru a veškerý pohyb na nich je nápadný a 
v přímém dosahu hnízdících ptáků. Tato situace je pro sokoly s hnízděním neslučitelná, a to i 
z důvodu relativně vysoké návštěvnosti Kozího vrchu. Z těchto důvodů, včetně negativního vlivu 
nelegálně vybudované Via Ferraty, nebylo v letech 2019 a 2020 hnízdění sokolů 
stěhovavýchúspěšné a došlo k opuštění lokality během hnízdění. Z výše uvedeného je tedy patrné, 
že v hnízdním období je nutné omezit vstup na všechny vyhlídkové vrcholy Kozího vrchu. 

Umístění zákazových cedulí a vymezení zákazů vstupů páskami bude provedeno v nejbližších 
dnech po vlastním vydání OOP. Vymezená doba zákazu koresponduje s hnízděním sokolů 
stěhovavých v podmínkách ČR včetně jednotlivých fází párování, toku, inkubace snůšky, krmení 
mláďat a opuštění hnízda vzrostlými mláďaty. 

Agentura dále uvádí, že ostatní námitky nesouvisí s předmětem opatření obecné povahy, a proto se 
jimi Agentura nezabývala. 

V návrhu opatření obecné povahy bylo chybně uvedeno číslo 2/2021, v rámci vydání opatření 
obecné povahy došlo k nápravě, správné číslo je 2/2022. 

 
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 

Z důvodu vážné újmy veřejného zájmu, kterým je ochrana zvlášť chráněných druhů ptáků, nabývá 
v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy účinnosti dnem 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. Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. 
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Otisk úředního razítka 

 

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

 

Příloha č. 1: Mapa se zákresem uzavřených lokalit 

 

Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu obecní úřady obcí, jejichž 
správních obvodů se opatření obecné povahy týká, o jeho vyvěšení po dobu 15 dnů na svých 
úředních deskách. 

Rozdělovník: 

- Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem 

- Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Podmokly, 405 38 Děčín 

- Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02  Těchlovice 

- Obecní úřad Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly 
 
Na vědomí: 

- L.E.Holdings,s.r.o., Správa nemovitostí M. Lobkowicze, Lobkowiczký palác, Jiřská 3, 119 05 
Praha 1 - Hrad 

- Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem 
 

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

vyvěšeno dne:     sejmuto dne: 

Příloha č. 1 
Mapy se zákresem uzavřených lokalit 
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Průčelská rokle 
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Vaňov 
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Kozí vrch 
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Vrabinec 
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