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Věc: Oznámení o hnízdění sokola stěhovavého v lokalitě Kovářova rokle - Skalní divadlo
v I. zóně CHKO Broumovsko v NPP Polické stěny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 3 písm. o) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jako právní nástupce Správy CHKO Broumovsko od
1.1.2015 podle článku IX. odst. 3 zákona č. 250/2014 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o státní službě podle opatření obecné povahy č. 2/2014 vydaného Správou CHKO
Broumovsko 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,

oznamuje,
že dne 29. 3. 2018 započala doba hnízdění sokola stěhovavého a omezení přístupu
veřejnosti se týká prostoru vyhlídky Skalní divadlo na severním okraji Kovářovy rokle a
jejího okolí do vzdálenosti 30 m od vyhlídky včetně odbočky k této vyhlídce z červeně
značené turistické stezky vedoucí po hřebeni Broumovských stěn.
Z tohoto sdělení vyplývá, že v souladu s opatřením obecné povahy č. 2/2014 vydaným Správou
CHKO Broumovsko dne 12. 4. 2014 od uvedeného data, tj. od 29. 3. 2018 platí zákaz přístupu
veřejnosti na pozemku č. parc. 1090/4 v k.ú. Suchý Důl upřesněný tímto oznámením výše.
Průchod po turisticky značených trasách od Hvězdy do Kovářovy rokle, na vyhlídku Supí hnízdo a
Kovářovou roklí zůstává bez omezení. Zákaz přístupu veřejnosti do výše uvedeného území platí
v době hnízdění sokola stěhovavého. Konec platnosti tohoto zákazu do výše uvedeného prostoru
v roce 2018 bude opět oznámen.
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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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Příloha: Mapka se zákresem místa zákazu přístupu veřejnosti

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

sejmuto dne:

2/2

