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Oznámení záměru na nové vyhlášení Přírodní památky Čertovy skály a jejího ochranného
pásma a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro toto území
Část I.
Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní památky Čertovy skály a jejího ochranného pásma
Krajský úřad Zlínského kraje jako orgán státní správy ochrany přírody příslušný podle ustanovení
§ 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“)
oznamuje
podle § 40 odst. 2 a § 41 zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče,
podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území (dále jen „vyhláška“), všem
známým vlastníkům nemovitostí dotčených zamýšlenou ochranou, dotčeným orgánům státní správy a
dotčeným obcím návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území „Čertovy skály“ v kategorii
přírodní památka ve smyslu ust. § 36 zákona o ochraně přírody.
Přírodní památka Čertovy skály (dříve chráněný přírodní výtvor) byla vyhlášena v roce 1966 výnosem
Okresního národního výboru ve Vsetíně č. 387/66 na pozemcích p.č. 600/3, 3456 a 595/17 v k.ú.
Lidečko o celkové výměře 0,15 ha. Jedná se o ojedinělý výchoz vypreparovaných paleogenních
pískovců. V roce 2011 byla v katastrálním území Lidečko dokončena digitalizace katastrální mapy a
došlo k upřesnění průběhu hranic jednotlivých pozemků. Orgánem ochrany přírody bylo následně
zjištěno, že touto úpravou hranic došlo k posunu reálného umístění skalního útvaru mimo parcely
uvedené ve vyhlašovací dokumentaci, proto byl vyhotoven nový geometrický plán a přistoupeno
k zahájení legislativního procesu nového vyhlášení zvláště chráněného území.
Vzhledem k tomu, že nové vyhlášení je přehlášením stávajícího zvláště chráněného území, bude
použit již existující název. Přírodní památka vyhlášená podle výše uvedeného výnosu Okresního
národního výboru ve Vsetíně zůstává v platnosti do doby nabytí účinnosti nového nařízení Zlínského
kraje o zřízení přírodní památky Čertovy skály a zrušení části stávajícího zřizovacího předpisu.
Nově navrhované zvláště chráněné území má plochu 0,3165 m 2 a je vymezeno na pozemcích p.č.
3458 (část), 3459/1 (část), 3463 (část), 3465 (část) a 600/3 (část) v k.ú. Lidečko. Vymezení hranic
přírodní památky formou stanovení uzavřeného geometrického obrazce s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální, je v příloze č. 3 k tomuto
oznámení.
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Předmětem ochrany přírodní památky Čertovy skály je ojedinělý výchoz vypreparovaných
paleogenních pískovců. Cílem ochrany je zachování geomorfologické a geologické hodnoty i
estetického působení pískovcového skalního výchozu.
Definice přírodní památky a základní ochranné podmínky přírodní památky jsou dány ustanovením
§ 36 zákona o ochraně přírody:
1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště
vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval
svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom
také její bližší ochranné podmínky.
2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu
poškození jsou zakázány.
3) Nezastavěné pozemky na území přírodních památek, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se souhlasem Ministerstva životního prostředí. Tím
nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci.
Bližší ochranné podmínky, které budou určeny nařízením Zlínského kraje, se navrhují takto:
Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody bude možno podle § 44 odst. 3 zákona o
ochraně přírody na území přírodní památky vykonávat tyto činnosti:
1) Pořádat hromadné turistické, sportovní či jiné akce tohoto charakteru, vyznačovat nové
turistické, cyklistické či jiné obdobné trasy a stezky, tábořit a rozdělávat oheň
2) Povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití, provádět terénní úpravy
3) Vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy v rozporu s platným plánem péče
4) Umisťovat stavby a tabule či jiné nosiče informačního či reklamního charakteru v rozporu
s platným plánem péče
5) Umisťovat myslivecká zařízení, zřizovat krmeliště
K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí je podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně
přírody navrženo vyhlášení ochranného pásma o ploše 0,8465 m2 na pozemcích p.č. 595/17, 600/3
(část), 3458 (část), 3459/1 (část), 3463 (část) a 3465 (část) v k.ú. Lidečko. Vymezení hranic
ochranného pásma přírodní památky formou stanovení uzavřeného geometrického obrazce s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální, je v příloze
č. 3 k tomuto oznámení.
Definice ochranného pásma zvláště chráněného území a jeho základní ochranné podmínky jsou dány
ustanovením § 37 zákona o ochraně přírody:
1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněné území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před
rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit
činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné
pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem.
2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
Bližší ochranné podmínky, které budou určeny nařízením Zlínského kraje, se navrhují takto:
Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody bude možno podle § 37 odst. 1 zákona o
ochraně přírody na území ochranného pásma přírodní památky vykonávat tyto činnosti:
1) Pořádat hromadné turistické, sportovní či jiné akce tohoto charakteru, vyznačovat nové
turistické, cyklistické či jiné obdobné trasy a stezky, tábořit a rozdělávat oheň
2) Povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití
3) Vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy v rozporu s platným plánem péče
4) Umisťovat stavby a tabule či jiné nosiče informačního či reklamního charakteru v rozporu
s platným plánem péče
5) Umisťovat myslivecká zařízení, zřizovat krmeliště
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Se zpracovaným návrhem na nové vyhlášení přírodní památky podle § 40 odst. 1 zákona je možno se
seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Lidečko a dále na Krajském úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, kancelář č. 1129, v pondělí
a středu od 8.00 do 16.00, v jiné dny dle telefonické domluvy, dále na internetových stránkách
Krajského úřadu Zlínského kraje v kapitole životní prostředí a na portálu veřejné správy.
Podle § 40 odst. 2 a 4 zákona o ochraně přírody mohou dotčené obce a kraje uplatnit písemné
námitky k předloženému oznámení návrhu ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí
dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení
návrhu. Podle § 41 zákona o ochraně přírody dotčené orgány státní správy se mohou k předloženému
návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jeho předložení. Námitky proti návrhu se podávají u Krajského
úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. K
námitkám po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému
navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo
povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro
uplatnění námitek. Rozhodnutí o námitkách obdrží subjekty, které námitky podaly. Pokud námitky
nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
Po vypořádání připomínek bude zvláště chráněné území Čertovy skály vyhlášeno nařízením kraje,
které bude zveřejněno ve Věstníku právních předpisů kraje. Věstník je přístupný na krajském úřadu,
na obecních úřadech v kraji, na Ministerstvu vnitra a současně je zveřejněn na webových stránkách
Zlínského kraje.
Část II.
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Čertovy skály
Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a
nahlédnout do něj na Obecním úřadu Lidečko. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v pondělí a středu
od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394) a na
webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí.
Písemné připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce
uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas
uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán
péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní
památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud
připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
Žádáme Obec Lidečko o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů bezprostředně
do 5 dnů od jeho obdržení a následné zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. Toto
oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, a to jak v písemné, tak i
elektronické podobě.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
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Přílohy:
1) Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic zvláště chráněného území a jejího
ochranného pásma
2) Orientační mapa České republiky se zákresem hranic zvláště chráněného území a jejího
ochranného pásma
3) Souřadnice jednotné trigonometrické sítě katastrální vrcholů uzavřeného geometrického
obrazce stanovujícího vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma
4) Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma (pouze pro dotčené
obce a kraje)
5) Návrh plánu péče (text pro vlastníky nemovitostí; CD pro dotčené obce)

Rozdělovník:
Vlastníci dotčených nemovitostí
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Obec Lidečko, Lidečko 467, 756 12 Lidečko
Dotčené obce a kraje
Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Orgány státní správy dotčené podle zvláštních právních předpisů, § 41
Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Obecní úřad Lidečko, Lidečko 467, 756 12 Lidečko
Na vědomí
Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
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