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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věc: Opatření obecné povahy k zákazu přístupu veřejnosti v přírodní rezervaci Ostaš a
přírodní památce Kočičí skály v I. zóně CHKO Broumovsko
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy,
oddělení Správa CHKO Broumovsko, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1
písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, oznamuje podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydání závazného

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017:
(1) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy,
oddělení Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Agentura“) podle ust. § 78 odst. 3 písm. o) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zakazuje dle § 64 zákona z důvodu ochrany zvláště chráněného druhu sokola stěhovavého (Falco
peregrinus), který je dle přílohy č. III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona, zařazen mezi kriticky ohrožené druhy, přístup veřejnosti v I. zóně CHKO
Broumovsko:


v přírodní rezervaci Ostaš na pozemku č. parc. 807/1 v k. ú. Žďár nad Metují,



v přírodní památce Kočičí skály na pozemku č. parc. 807/1 v k. ú. Žďár nad Metují.

Velikost uzavřených oblastí bude vymezena v závislosti na konfiguraci terénu a aktuálnímu
umístění hnízda tak, aby byl zajištěn klid pro hnízdění výše uvedeného druhu. V terénu bude toto
území podléhající zákazu vstupu označeno na všech přístupových cestách a jiných místech
v terénu informačními tabulemi.
(2) Zákaz přístupu veřejnosti do území vymezeného v odst. 1 platí v době, kdy může přítomnost
návštěvníků ohrozit hnízdění sokolů stěhovavých v tomto prostoru. Přesné datum počátku a konce
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tohoto období a přesný prostor, jehož se omezení týká, Agentura každoročně oznámí s ohledem
na aktuální stav hnízdění na vlastní úřední desce a úřední desce obce Žďár nad Metují a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední elektronické desce).

ODŮVODNĚNÍ
Cílem ochrany ptačí oblasti Broumovsko, tedy území, které je vyhlášené Nařízením vlády
č. 20/2005 Sb., je zachování a obnova ekosystémů významných pro sokola stěhovavého v jeho
přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu
příznivém z hlediska ochrany. Jedním z prostředků vedoucích k zachování populace sokola
stěhovavého patří mimo jiné i ochrana jeho hnízdišť v době rozmnožování. Vzhledem k tomu, že
jsou přírodní rezervace Ostaš a přírodní památka Kočičí skály místem rozmnožování tohoto druhu
a s přihlédnutím k možnému rušení hnízdících jedinců, přistoupila Agentura k vydání tohoto
opatření obecné povahy. Sokoli mohou být při hnízdění rušeni zejména vstupem veřejnosti do
blízkosti hnízd, provozováním horolezecké činnosti, nadměrným hlukem či jiným rušením. Při
častém či dlouhodobém vyrušení hrozí opuštění hnízda, zastuzení vajec, podchlazení či
dehydratace malých mláďat, predace, případně retardace jejich přirozeného vývoje následkem
dlouhých přestávek mezi krmeními. Rizika představuje i plašení v období výletu mláďat z hnízda
aj. Ve smyslu § 50 odst. 2 zákona jsou nedovoleným rušením i další lidské aktivity, které sokoly
v předmětné lokalitě plaší (jsou např. důvodem náhlého opuštění hnízda nebo důvodem odletu
z místa, odkud rodiče hnízdiště stráží proti ostatním predátorům ap.). Z výše uvedených důvodů je
nutné přístup veřejnosti v prostoru vymezeném v bodě (1) na nezbytně nutnou dobu omezit, tj. na
dobu, kdy může průchod návštěvníků ohrozit hnízdění sokolů. Přesné vymezení tohoto prostoru a
časové období, kdy může k rušení docházet, bude Agenturou každoročně stanoveno na základě
aktuálního průběhu hnízdění a vyvěšeno na úředních deskách Agentury a obce Žďár nad Metují.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 24. ledna 2017 projednán s obcí Žďár nad Metují jako
dotčenou obcí ve smyslu § 64 zákona a dne 25. ledna 2017 s Městským úřadem Náchod,
odborem životního prostředí, jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Agentura návrh opatření obecné
povahy č. 1/2017 zveřejnila dne 27. ledna 2017 veřejnou vyhláškou postupem uvedeným v § 25 a
§ 172 odst. 1 správního řádu a informovala dotčené osoby o tom, že mohou k návrhu opatření
podávat připomínky a námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce. Agentura
ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy č. 1/2017 neobdržela v zákonem stanovené
lhůtě žádné námitky ani připomínky.

POUČENÍ
Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, nelze proti vydanému opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad
2/3

opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu
posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí
účinnosti každý nahlédnout u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště
Východní Čechy, Oddělení Správa CHKO Broumovsko. Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Zároveň žádáme Obecní úřad Žďár nad Metují o bezodkladné zveřejnění tohoto opatření
obecné povahy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a
sejmutí.

(podepsáno elektronicky)
Mgr. Vlastimil Peřina
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
VÝCHODNÍ ČECHY

v z. Ing. Hana Heinzelová

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

sejmuto dne:
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