Zveřejnění návrhu vyhlášení zvláště chráněného území na portálu veřejné správy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také „zákon“) a dle
§ 77a odst. 4 písm. g) zákona, oznamuje záměr na vyhlášení zvláště chráněného území
v souladu s ust. § 40 zákona.
Důvodem zpracování záměru na nové vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území,
přírodní památky Čertovy hrady, jsou zjištěné nepřesnosti ve stávajícím parcelním vymezení
přírodní památky z doby původního vyhlášení přírodní památky a dále změny, které za dobu
její existence nastaly v parcelaci pozemků (např. ve zřizovacím výnosu z r. 1949 se uvádí, že
výměra přírodní památky na parcele č. 557/1 činí 1,0164 ha, přitom současná výměra přírodní
památky na parcele č. 557/3 podle katastru nemovitostí činí 1,8866 ha). S podrobným
zákresem hranic v katastrální mapě je možné se seznámit na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje (viz možnost seznámit se s návrhem plánu péče).
Předmětem ochrany zvláště chráněného území, přírodní památky Čertovy hrady, je podle
dosud platného právního předpisu ochrana skalních výchozů a balvaniště peruckých
a korycanských pískovců. Nově se jako předmět ochrany navrhuje ochrana skalních výchozů
a balvaniště peruckých a korycanských pískovců ve vrcholové partii antiklinálního hřbetu.
Pro území přírodní památky se v souladu § 44 odst. 3 zákona navrhují následující bližší
ochranné podmínky:
Pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody bude možné v přírodní památce vykonávat tyto
činnosti:
a) umisťovat a povolovat stavby a zařízení, provádět změny staveb a terénní úpravy,
b) používat minerální i organická hnojiva a biocidní přípravky1),
c) provádět geologický výzkum, průzkum a geologické práce se zásahem do pozemku,
těžit nerosty a horniny.
d) měnit druh pozemků, způsob jejich využití,
e) zakládat deponie jakéhokoliv materiálu
f) zřizovat veřejně přístupné účelové komunikace, stezky, pěšiny, turistické
a cykloturistické trasy,
g) vjíždět a parkovat motorová vozidla a přívěsy mimo silnice a účelové komunikace
a místa vyhrazená orgány ochrany přírody (kromě vjezdu a setrvání vozidel orgánů státní
správy, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby vozidel vodohospodářských
organizací, vlastníků pozemků a staveb, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření),
h) umisťovat zařízení pro podporu rekreačního využití území (např. odpočinkové místo,
tábořiště a pod.),
i) zakládat krmeliště pro zvěř
Základním cílem péče je ochrana a zachování hodnotných geomorfologických jevů a útvarů
neživé přírody jako hmotný přírodní jev, dokládající historický vývoj georeliefu. Součástí
ochrany ekologické, estetické a krajinářské hodnoty území je také zachování a zlepšení
přírodě blízkého charakteru lesního ekosystému.
K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí bude sloužit ochranné pásmo
podle § 37 odst. 1 zákona (území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území)
stanovené po celém obvodu přírodní památky.
V ochranném pásmu je dle § 37 odst. 2 zákona k umisťování, povolování nebo provádění
staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu
pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu
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pozemku nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, tj. krajského úřadu.
Se záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území, kterým bude zřízena přírodní památka
Čertovy hrady, podle § 40 odst. 1 zákona a § 10 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče,
zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, včetně
vymezení území v mapě katastru nemovitostí a dalšími podklady se lze seznámit na Krajském
úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
a to zejména v úřední den, tj. pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, popřípadě i v jiné dny po
telefonické dohodě na telefonním čísle 495 817 323 a 702 118 494 – Mgr. Kateřina Mašková.
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je také umístěn na webu Královéhradeckého
kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz.
Dle ust. § 40 odst. 4 zákona mohou písemné námitky k předloženému záměru na vyhlášení
zvláště chráněného území uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení záměru
a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou změnou ve lhůtě 90 dnů od doručení
písemného oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území
k projednání dle ust. § 40 odst. 2. K námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Včas uplatněné námitky Krajský úřad Královéhradeckého kraje posoudí a vydá o nich
rozhodnutí, a to do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, a s rozhodnutím seznámí
podatele námitek.
V průběhu procesu vyhlašování přírodní památky bude po vypořádání výše uvedených
námitek následovat provedení geodetických prací spočívajících ve vytyčení a zaměření
průběhu hranice tohoto zvláště chráněného území. Po vyhlášení přírodní památky bude na
základě výstupu výše uvedených prací zvláště chráněné území oznámeno k evidenci
v katastru nemovitostí. Po vyhlášení bude území označeno tabulemi se státním znakem
a pruhovým značením v souladu s § 42 zákona a § 16 vyhlášky č. 45/2018 Sb.
Přílohy: záměr na vyhlášení včetně mapových příloh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¹) Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určených k ničení, odpuzování,
zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus
chemickým nebo biologickým způsobem (seznam typů biocidních přípravků se stručným popisem každého typu
je uveden v příloze zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů).
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