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V LIBERCI DNE 13.6.2014

Věc: Zřízení zajištěné turistické cesty.
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (dále jen „Správa“) jako orgán státní
správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení §78, odst.1, zákon č.114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě žádosti obce Bílý Potok, kterou zastupuje
starosta obce p. Vladimír Hanzl, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice, IČ 00831417 (dále
jen „žadatel“), doručené Správě dne 14.5.2014
I. vydává podle §45i zákona
STANOVISKO
k záměru vybudovat novou turistickou trasu v lokalitě Kočičí kameny:
lze vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit ležících v CHKO Jizerské hory a na příznivý stav předmětů
ochrany nebo celistvost Ptačí oblasti Jizerské hory.
II. vydává podle §45g zákona a na základě provedeného správního řízení podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) toto
ROZHODNUTÍ
Správa uděluje žadateli souhlas
se zřízením zajištěné turistické trasy ve smyslu §3 odst. (1) písm. e) nařízení vlády č. 605/2004
Sb. ze dne 27.10.2004, kterým je vymezena Ptačí oblast Jizerské hory. Turistická trasa bude
zřízena v lokalitě Kočičí kameny (p.p.č. 1362/1 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem).
Podmínky rozhodnutí:
1. Zajištěná cesta bude zřízena dle podkladů předložených žadatelem (zákres viz. příloha)
2. Žadatel bude informovat Správu o rozsahu prací a termínu zahájení prací nejméně 3 dny
předem (písemně či e-mailem na adresu jizhory@nature.cz).
3. Přístup k zajištěné cestě bude veden po svážnici, současný vyšlapaný chodník od chaty
Hubertka bude opatřen zábranami a informacemi o přesměrování přístupu.
4. Na východní straně Kočičích kamenů budou zapuštěny příčné stupně z kuláčů v
rozestupu 2-3 metry.
5. Přístup k jižní stěně Kočičích kamenů bude stabilizován podélnými kuláči ve
vzdálenosti 1-1,5 metru od paty skály.
6. Žadatel bude zajištěnou cestu udržovat ve funkčním stavu, případně tuto povinnost smluvně
přenese na provozovatele.
7. Souhlas je platný od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2016.
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Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. (1) správního řádu:
Obec Bílý Potok, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice, IČ 00831417
Účastníci řízení dle ust. §27, odst. (2) správního řádu:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, 501 68,
Odůvodnění:
Správa obdržela dne 14.5.2014 žádost obce Bílý Potok pod Smrkem o udělení souhlasu
podle §45g zákona č. 114/1992 Sb. za účelem vybudování zajištěné turistické trasy v Ptačí
oblasti Jizerské hory. Vybudování nové turistické trasy spadá do činností, pro které je nezbytný
souhlas Správy a které jsou přímo vyjmenovány v §3 odst. (1) písm. e) nařízení vlády č.
605/2004 Sb. ze dne 27.10.2004, kterým je vymezena Ptačí oblast Jizerské hory.
Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení. O zahájení řízení byla
vyrozuměna Obec Bílý Potok pod Smrkem, pověřený správce pozemku - Lesy ČR s.p. a
příslušné dotčené nevládní organizace - ČSOP 36/2, Jizersko - ještědský horský spolek
o.s.,Česká společnost pro ochranu netopýrů a Česká společnost ornitologická, které mají na
Správě podanou přihlášku o informace dle ust. § 70 zákona. Správa zároveň rozhodla o vydání
usnesení o určení lhůty, ve smyslu ustanovení §39 odst. 1 správního řádu, k podání připomínek
v řízení v uvedené věci. Žádný z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. Žádné
občanské sdružení se v zákonem dané lhůtě do řízení nepřihlásilo.
Záměr na zřízení této trasy existoval již v roce 2010 a nositelem záměru byly Lesy ČR
s.p., LS Frýdlant v Čechách. Správa CHKO Jizerské hory konstatovala, že zřízením této
zajištěné trasy nedojde k výraznému negativnímu vlivu na předmět ochrany a stanovila
podmínky - především terénní úpravy přístupových koridorů. Lesy ČR později záměr opustily a
nyní jej chce uskutečnit Obec Bílý Potok. Žadateli byly původní podmínky předem sděleny a ten
je v předstihu realizoval.
Důvodem k vyhlášení Ptačí oblasti Jizerské hory je zachování a obnova ekosystémů
významných pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus) v jejich
přirozeném areálu. Plánované zřízení zajištěné turistické trasy (via ferraty) na Kočičí kameny
nebude mít významný dopad na ptačí oblast ani na předměty ochrany, bude-li realizován za
podmínek, které jsou součástí tohoto rozhodnutí.
Správa podrobně zná poměry místa a dospěla k rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Nedodržení výše uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení souhlasu podle
§84 odst. 1 písm. c) zákona
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle §81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení a to k Ministerstvu životního
prostředí. Odvolání se podává u Správy CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec 4.
Dle §82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jiří Hušek
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY A
KRAJSKÉHO STŘEDISKA LIBEREC
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Příloha: Grafický zákres zajištěné turistické trasy (červená barva) na Kočičí kameny.
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