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Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Záliš

DATUM: 15.4.2020

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti spolku NoMen Run z.s.,
Košíkov 18, Velká Bíteš, IČ: 06770827, zastoupené Mgr. Janou Továrkovou, a provedeného
správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní
řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ
I.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se spolku NoMen Run z.s., Košíkov 18, Velká Bíteš, IČ:
06770827, (dále jen „žadatel“)
p o v o l u j e výjimka
ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání
vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu
státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu, daného v § 26
odst. 1 písm. c) zákona, a to pro 4 motorová vozidla k organizačnímu zajištění štafetového
běžeckého závodu ženských týmů v termínu jeho konání v r. 2020 na trase viz. příloha č. 3 v k.ú.
Nové Město na Moravě, Vlachovice u Rokytna, Rokytno na Moravě, Studnice u Rokytna, Kuklík,
Koníkov, Zubří u Nového Města na Moravě, Vojtěchov u Lísku a Lhota u Lísku, kromě nesjízdných
či obtížně sjízdných úseků viz. příloha č. 1 a 2.
II.
Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona se žadateli
vydává

souhlas

s pořádáním organizované sportovní akce štafetového běžeckého závodu ženských týmů
v přírodní památce Pasecká skála.
Rozhodnutí se vydává za těchto podmínek:
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veškeré značení tratě bude provedeno dočasným (nebudou použity barvy či spreje na
stromy, kameny, apod.) a šetrným způsobem, který nebude poškozovat přírodní prostředí a
bude do 2 dnů po skončení závodu odstraněno



trať bude do 2 dnů od skončení závodu uvedena do původního stavu (sanace případných
erozních rýh, úklid odpadků, apod.)



organizátor oznámí Agentuře v min. 14-denním předstihu termín závodu
Odůvodnění:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura) obdržela dne 6.2.2020 žádost spolku
NoMen Run z.s., Košíkov 18, Velká Bíteš, IČ: 06770827, zastoupené Mgr. Janou Továrkovou, o
povolení sportovní akce “NoMen Run” Jedná se o štafetový běžecký závod ženských týmů, který
se měl uskutečnit v termínu 17.-19.4.2020 na trase v k.ú. Nové Město na Moravě, Vlachovice u
Rokytna, Rokytno na Moravě, Studnice u Rokytna, Kuklík, Koníkov, Zubří u Nového Města na
Moravě, Vojtěchov u Lísku a Lhota u Lísku, k jehož organizačnímu zajištění organizátor žádá o
povolení vjezdu 3-4 motorových vozidel na trať. Vzhledem tomu, že dle ustanovení 26 odst. 1
písm. c) zákona je na celém území chráněných krajinných oblastí zakázáno vjíždět a setrvávat s
motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy,
vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic,
požární ochranu a zdravotní a veterinární službu, a dále je trať navržena přes přírodní památku
Pasecká skála, kde dle bližších orchranných podmínek je možné pořádat hromadné sportovní
akce jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody, bylo dnem podání zahájeno společné
řízení o výjimce ze zákona a souhlasu ve výše uvedené věci.
O zahájení správního řízení byly vyrozuměny obce, v jejichž územní obvodu navržená trať vede,
jakožto další účastníci řízení vyplývající z § 71 odst. 3 zákona.
Po vyhodnocení všech dostupných podkladů byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu účastníkům řízení poskytnuta možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.
Tito se do vydání rozhodnutí písemně ani ústně nevyjádřili.
Ve svém rozhodnutí vycházela Agentura z vlastní znalosti situace v terénu a těchto podkladů:
- výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 25. 5. 1970 cj. 8908/70 - II/2 o zřízení chráněné krajinné
oblasti Ždárské vrchy (dále jen „výnos“)
- plánu péče o CHKO Žďárské vrchy ve smyslu § 27, odst. 2 zákona, schváleného protokolem
MŽP č.j. 43043/ENV/11, ze dne 24.6.2011 (dále jen ”plán péče o CHKO”)
- nařízení č. 8/2016 o vyhlášení přírodní památky (PP) Pasecká skála
- plánu péče o PP Pasecká skála na období 2016-2025.
Odůvodnění výroku I.
Podle ust. § 43 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území
povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu
ochrany zvláště chráněného území. Předmětem ochrany CHKO Žďárské vrchy je zejm. krajina,
její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského
půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická
skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu i monumentální nebo dominantní díla. Předmětem
ochrany PP Pasecká skála je geomorfologicky význačný rulový skalní útvar s vegetací silikátových
skal a drolin s přilehlými lesními porosty.
V uvedeném případě Agentura věc vyhodnotila tak, že jednorázové krátkodobé využití lesních a
polních cest pro vjezd 3-4 organizačních vozidel významně neovlivní zachování stavu shora
uvedených předmětů ochrany CHKO Žďárské vrchy. Výjimka nebyla udělena v úsecích
vyznačených v mapových přílohách 1 a 2, z nichž jeden úsek se nachází v PP Pasecká skála
a jejím okolí. Jedná se převážně o úzké kamenité pěšiny s obnažným kořenovým systémem

stromů, pro automobil jsou zcela nesjízdné, pro čtyřkolku jen obtížně s vysokým rizikem poškození
vegetace a přírodního prostředí. Tyto úseky je možné objet alternativními lesními cestami a
organizační servis na trati je možné zajistit pěšky.
Odůvodnění výroku II.
Část trati závodu běhu je plánovaná po modře značené turistické cestě přes PP Pasecká skála.
Dle propozic závodu se očekává účast 100-110-ti max. 4-členných týmů. Vzhledem k tomu, že
tento úsek je veřejnosti běžně přístupný, nelze při deklarovaném poměrně malém počtu účastníků
běhu, kteří budou časově rozptýleni, očekávat nijak výrazné zatížení, které by mělo vliv na shora
uvedené předměty ochrany PP Pasecká skála.
Shrnutí
Agentura shledala, že je splněn základní předpoklad pro povolení výjimky ze zákonného zákazu a
vzhledem k výše uvedeným okolnostem lze vydat souhlas k sportovní akci v PP Pasecká skála.
Záměr není v rozporu s platnými plány péče o CHKO Žďárské vrchy a PP Pasecká skála,
k minimalizaci dopadů na životní prostředí stanovila podmínky týkající se značení trati a
pozávodového úklidu. Vzhledem k tomu, že v původním termínu 18.4.2020 není možné závod,
vzhledem k nouzovém stavu uskutečnit, oznámí organizatel Agentuře náhradní termín
v dostatečném předstihu, aby mohla uskutečnit případnou kontrolu plnění podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Agentura upozorňuje žadatele, že toto rozhodnutí neřeší akci z pohledu vlastnických práv
k dotčeným pozemkům ani z pohledu jiných předpisů.

Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO

Rozdělovník
Účastníci řízení:


NoMen Run z.s., Košíkov 18, Velká Bíteš, IČ: 06770827, Mgr. Jana Továrková



Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě;
IDDS: y67bvir
Obec Vlachovice, Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě; IDDS: u3sas6c
Obec Kuklík, Kuklík 25, 592 03 Sněžné; IDDS: 6p8aw93
Obec Zubří, Zubří 37, 592 31 Nové Město na Moravě; IDDS: cc9aug7
Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov; IDDS: zrybj3z
Obec Lísek, Lísek 80, 592 45 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem; IDDS: baba63r







