Sp.zn.: ZN/ČIŽP/44/4228/2020
Č.j.: ČIŽP/44/2020/8607
Ústí nad Labem: 14.12.2020

PŘÍKAZ
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“), jako
příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a dále
jako jiný příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), po provedeném správním řízení
dle zákona č. 500/2004 Sb. rozhodla takto:
fyzická osoba:

datum narození:
bydliště:
(dále jen „účastník řízení“)

je podle ust. § 86 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. povinen

uvést nedovoleně změněnou část přírody na p.p.č. 728/1 v k.ú. Mojžíř a p.p.č. 520/1 v k.ú.
Neštědice do původního stavu. Konkrétně je povinen odstranit zajištěnou cestu via ferratu (dále jen
„ferata“) v Přírodní rezervaci Kozí vrch (dále jen „PR Kozí vrch“), ve II. ochranné zóně CHKO
České středohoří, v EVL Porta Bohemica, kde se nachází významné skalní biotopy, které jsou
stanovištěm zvláště chráněných druhů živočichů - sokol stěhovavý (Falco peregrinus), krkavec
velký (Corvus corax) a rostlin - tařice skalní (Aurinia saxatilis) za splnění následujících podmínek:
1. Vlastní termín a způsob odstranění feraty bude stanoven na základě rozhodnutí o udělení
výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů stanovených § 50 odst. 1 a
2 zákona č. 114/1992 Sb. a na základě rozhodnutí o výjimce § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
z bližších ochranných podmínek PR Kozí vrch, kdy je ve vyhlášce Správy chráněné
krajinné oblasti České středohoří č. 3/93 o zřízení přírodní rezervace „Kozí vrch“ v okrese
Ústí nad Labem, zakázán vstup mimo značené a turistické cesty. Rozhodnutí o výjimkách
z výše uvedených zákazů může vydat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa
CHKO České středohoří, a to až na základě žádostí podaných účastníkem řízení.

2. Odstranění feraty je třeba provést nejdéle do dvou let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
3. Účastník řízení je povinen prokazatelným způsobem oznámit ČIŽP začátek odstraňování
feraty, a to minimálně s předstihem 1 týdne před započetím vlastní činnosti.
4. Účastník řízení je povinen prokazatelným způsobem oznámit ČIŽP ukončení činnosti, a to
ve lhůtě 1 týdne od odstranění feraty.

Odůvodnění
Ve dnech 13.3. a 16.3.2020 byla pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny, RP Správa CHKO
České středohoří (dále jen AOPK“) ve skalním masivu na p.p.č. 728/1 v k.ú. Mojžíř a p.p.č. 520/1
v k.ú. Neštědice zjištěna nelegální instalace feraty o celková délce cca 100 m. Ferata byla
instalována účastníkem řízení v PR Kozí vrch, ve II. ochranné zóně CHKO České středohoří, v
EVL Porta Bohemica v období od prosince 2019 do března 2020, a to bez souhlasu orgánu ochrany
přírody vstupovat mimo značené a turistické stezky a veřejné cesty a provozovat horolezeckou
činnost při instalaci feraty. Tímto jednáním účastník řízení porušil ustanovení § 44 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb., podle kterého Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří jako orgán
ochrany přírody stanovila ve vyhlášce č. 3/93 o zřízení přírodní rezervace „Kozí vrch“ v okrese
Ústí nad Labem, vymezené činnosti a zásahy ve zvláště chráněném území vázáné na předchozí
souhlas orgánu ochrany přírody, tedy vstupoval mimo značené a turistické cesty a provozoval
horolezeckou činnost bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Instalaci feraty prováděl účastník
řízení bez nutných výjimek vydávaných dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů
stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě tak zasahoval do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů - sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a krkavec velký (Corvus
corax), kteří jsou dle ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 14 odst. 2 vyhlášky MŽP
ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“), zařazeni
dle přílohy č. III vyhlášky mezi zvláště chráněné živočichy se stupněm ohrožení: „kriticky
ohrožený druh“ - sokol stěhovavý a „ohrožený druh“ - krkavec velký, tedy nedovoleně zasáhl do
jejich přirozeného vývoje, který vedl k přerušení hnízdění a opuštění lokality.
Dle ust. § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. lze v bližších ochranných podmínkách zvláště
chráněných území vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu
ochrany přírody. Horolezecká činnost, vstup osob mimo značené turistické stezky a veřejné cesty
jsou vyjmenovány v bližších ochranných podmínkách PR Kozí vrch jako činnosti, které je možné
provádět jen po předchozím souhlasu Správy CHKO České středohoří. Pro činnosti prováděné
v biotopech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je nutné mít výjimku z ochranných
podmínek jednotlivých zvláště chráněných druhů. Obviněný při instalaci feraty v PR Kozí vrch
prováděl tuto činnost bez příslušných výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Na základě zjištěných skutečností ČIŽP účastníku řízení, který svou činností při instalaci feraty
spáchal 2 přestupky dle zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 250/2016
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Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) a § 150 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb. příkazem uložila pokutu za přestupek přísněji trestný, to je podle
ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. ve výši 25 000,- Kč. Předmětné rozhodnutí
o přestupku č.j. ČIŽP/44/2020/6261 ze dne 9.9.2020 nabylo právní moci dne 15.10.2020.
ČIŽP na základě konzultací s AOPK shledala za možné a účelné uvést poškozenou část přírody do
původního stavu, ferata je situována ve zvláště chráněném území za pomoci ocelových lan
kotvených ve skalách. Instalace feraty byla účastníkem řízení provedena bez potřebných souhlasů
a výjimek, vzhledem k její velikosti lze nedovolené poškození přírodního prostředí hodnotit jako
relativně lokální, k daleko většímu a intenzivnějšímu poškození však dochází během používání
feraty. Následkem instalace feraty, její propagací na internetových portálech a častým užíváním
dochází k další následné horolezecké činnosti a vstupu osob mimo značené turistické stezky a
veřejné cesty, což jednoznačně způsobilo zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů
živočichů kriticky ohroženého sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a ohroženého krkavce
velkého (Corvus corax), vedoucímu začátkem roku 2020 k přerušení hnízdění a opuštění lokality,
a dále k intenzivnímu sešlapu tařice skalní (Aurinia saxatilis) v trase vedení feraty.
Účastník řízení je povinen uvést nedovoleně změněnou část přírody na p.p.č. 728/1 v k.ú. Mojžíř a
p.p.č. 520/1 v k.ú. Neštědice do původního stavu, tuto činnost však nesmí provádět bez potřebného
rozhodnutí o udělení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů stanovených
§ 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. a také rozhodnutí o udělení výjimky podle ust. § 43 zákona
č. 114/1992 Sb. z bližších ochranných podmínek PR Kozí vrch.
Před započetím prací souvisejících s odstraňováním feraty musí účastník řízení požádat
AOPK o příslušné výjimky ze zákazů, ve kterých AOPK stanoví termín a způsob provedení
prací s přihlédnutím k případnému rušení zvláště chráněných druhů (sokol stěhovavý, krkavec
velký, tařice skalní) v předmětném zvláště chráněném území.
Další podmínky pro odstranění feraty jsou stanoveny účastníkovi řízení tak, aby ČIŽP mohla
provést případný efektivní výkon kontroly, jak během provádění této činnosti, tak případně i po
jejím ukončení.
Při rozhodování správní orgán zvážil veškeré shromážděné dokumenty, skutečnosti, tvrzení, každý
zvlášť a všechny dohromady a ve vazbě na všechny známé souvislosti. Z posouzení nebyl vyloučen
žádný důkaz a tvrzení a na jejich základě bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat
odpor proti tomuto příkazu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu
se příkaz ruší a řízení pokračuje. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal, tj. u
České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400
07 Ústí nad Labem, ID DS: c6vdzus. Lhůta pro podání odporu počíná dnem následujícím po dni
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doručení příkazu. Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, se stává pravomocným a
vykonatelným rozhodnutím.

Ing. Pavel DAVID
vedoucí oddělení ochrany přírody
OI ČIŽP Ústí nad Labem
(elektronicky podepsáno)

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
-K
B
, datum nar.:
, bytem:
(doporučeně do
vlastních rukou)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
(datovou schránkou)
Na vědomí (datovou schránkou):
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14,
412 01 Litoměřice
- Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí n/L
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