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Věc: Oznámení o ukončení hnízdění sokola stěhovavého v lokalitě Kovářova rokle - Skalní
divadlo v I. zóně CHKO Broumovsko v NPP Polické stěny
V souvislosti s vydaným opatřením obecné povahy č. 2/2014 ze dne 12. 4. 2014, které zakazuje
přístup veřejnosti do prostoru hnízdiště sokola stěhovavého v I. zóně CHKO Broumovsko
v národní přírodní památce Polické stěny na pozemku č. parc. 1090/4 v k.ú. Suchý Důl v prostoru
Kovářovy rokle a které bylo v letošním roce platné od 29. 3. 2018, Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky sděluje, že
dne 18. 6. 2018 bylo ukončeno období, kdy může průchod návštěvníků ohrozit hnízdění
sokolů stěhovavých v tomto prostoru.
Z tohoto sdělení vyplývá, že v souladu s opatřením obecné povahy č. 2/2014 od uvedeného
data, tj. od 18. 6. 2018, již neplatí zákaz přístupu veřejnosti do prostoru uvedeného v opatření
obecné povahy, tedy na pozemku č. parc. 1090/4 v k.ú. Suchý Důl, konkrétně do prostoru vyhlídky
Skalní divadlo na severním okraji Kovářovy rokle a jejího okolí. Zákaz přístupu veřejnosti do
uvedeného území platil v době, kdy mohl průchod návštěvníků ohrozit hnízdění sokolů
stěhovavých v tomto prostoru.
Bližší informace týkající se opatření obecné povahy č. 2/2014 lze získat v sídle Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovišti Východní Čechy na oddělení Správa CHKO
Broumovsko na adrese Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují a v elektronické podobě na
internetové adrese:
http://broumovsko.ochranaprirody.cz/uredni-sdeleni/
Tímto žádáme Obecní úřad Suchý Důl o bezodkladné zveřejnění tohoto sdělení, které
podmiňuje účinnost opatření obecné povahy 2/2014, na své úřední desce po dobu nejméně 15
dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.
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Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce):
vyvěšeno dne:
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