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06693/SOPK/15

VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 26. června 2015

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. l) a n) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na 
základě žádosti podané spolkem KOPKA & WIDE BIKE CLUB, o. s., Skalka 5099/6, 466 01 
Jablonec nad Nisou, IČ 27005542, zastoupeným předsedou Ing. Janem Kopkou, nar. 2. 9. 
1963, trvale bytem Skalka 5099/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, ze dne 22. 6. 2015, a dle 
§ 144 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
tímto

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZVEŘEJŇUJE KONCEPT ROZHODNUTÍ,

které hodlá vydat ve správním řízení a který nahrazuje pro účastníky podle § 27 odst. 2 
správního řádu výzvu dle § 36 odst. 3 správního řádu.

Koncept výroku:

I.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se žadateli

povoluje výjimka

ze zákazu pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 26 odst. 3 písm. c) zákona při 
pořádání nonstop ultramaratonu 1000 Miles Adventure na území těchto chráněných 
krajinných oblastí (dále jen „CHKO“) a pro tato období:

(a) CHKO Orlické hory na roky 2015-2017, 

(b) CHKO Bílé Karpaty na roky 2016-2017,

(c) CHKO Jeseníky na rok 2017

a dále ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace 
a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v CHKO Bílé Karpaty dané v § 26 
odst. 1 písm. c) zákona.
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Výjimka je povolena za těchto podmínek:

1. Trasa závodu povede pouze po cestách vyznačených na mapě na internetových 
stránkách akce (http://www.1000miles.cz/mapa-trasy) k datu podání žádosti a je 
shodná se zákresem v podobě souřadnic lomových bodů trasy ve formátu GPX, 
který je nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí (viz příloha v elektronické 
podobě), to vše s výjimkou úseku z Teplic nad Metují na Skály v CHKO 
Broumovsko (viz II. výrok tohoto rozhodnutí), kde požadujeme vedení trasy po 
silnici a cyklotrase č. 4036. Případné změny trasy jsou možné jen s předchozím 
souhlasem AOPK ČR.

2. Trasa závodu nebude v terénu nijak značena. Umísťování jakéhokoli zařízení 
v souvislosti s akcí (např. reklamní bannery, označení kontrolních stanovišť apod.) 
bude provedeno tak, aby nebyly poškozovány dřeviny ani půda a výhradně mimo 
území NPR.

3. Vjezd a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO Bílé Karpaty 
bude realizován nejvýše dvěma doprovodnými vozidly a výhradně po trase závodu 
dle bodu 1.

4. Akce se bude vždy konat v červenci, s ukončením nejpozději do 10. srpna. 
Pořadatel bude informovat Agenturu každoročně nejméně 30 dní před začátkem 
akce o termínu jejího konání, o předpokládaném termínu výskytu účastníků 
v územích uvedených v tomto bodě rozhodnutí a o značkách a registračních 
značkách doprovodných vozidel na e-mailové adresy ondrej.vitek@nature.cz a 
aopkcr@nature.cz.

5. Pořadatel zabezpečí úklid tratě a pozemků dotčených akcí nejpozději do 7 dnů 
od skončení akce.

6. Počet závodníků bude omezen na nejvýše 150.

7. Na kontrolních stanovištích budou pro organizátory i účastníky k dispozici toalety 
formou zpřístupněné stávající stavby nebo přenosného zařízení.

II.
Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se žadateli

nepovoluje výjimka

ze zákazu pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v CHKO Broumovsko dle § 26 odst. 3 
písm. c) zákona;

dále ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody podle § 29 písm. d) zákona v NPR Adršpašsko-teplické skály;

a dále ze zákazu vjíždět motorovými vozidly podle § 29 písm. h) zákona v NPR Králický 
Sněžník, NPR Broumovské stěny a NPR Adršpašsko-teplické skály při pořádání nonstop 
ultramaratonu 1000 Miles Adventure.

III.
Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona se žadateli

uděluje souhlas

k pořádání sportovní hromadné akce mimo intravilány obcí na území CHKO Broumovsko, 
což je činnost uvedená ve vyhl. MŽP č. 157/1991 Sb., § 4 odst. 3 písm. a), a to pro rok 
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2017.

IV.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. b)
a g) správního řádu se

částečně zastavuje řízení

(a) ve věci žádosti o vydání souhlasu podle § 44 odst. 3 zákona z činnosti vázané na 
souhlas podle vyhl. MŽP č. 6/1991 Sb., příl. 3, čl. 2 písm. a) pro NPR Králický Sněžník 
na roky 2015-2017;

(b) ve věci žádosti o povolení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ze zákazu podle § 29 
písm. d), a to pro NPR Králický Sněžník na roky 2015-2017 a NPR Broumovské stěny 
pro rok 2017.

Koncept odůvodnění

Spolek KOPKA & WIDE BIKE CLUB, o. s, Skalka 5099/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 
27005542, zastoupený předsedou panem ing. Janem Kopkou, nar. 2. 9. 1963, trvale bytem
Skalka 5099/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, požádal dne 24. 6. 2015 Agenturu o

(a) povolení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ze zákazu podle § 26 odst. 3 písm. c), a to 
pro CHKO Orlické hory na roky 2015-2017, CHKO Bílé Karpaty na období 2016-2017, 
CHKO Jeseníky na rok 2017 a CHKO Broumovsko na rok 2017,

(b) povolení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. c), a to 
pro CHKO Bílé Karpaty 2016-2017,

(c) povolení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ze zákazu podle § 29, písm. d) a h), a to 
pro NPR Králický Sněžník na roky 2015-2017, NPR Broumovské stěny na rok 2017 a 
NPR Adršpašsko-teplické skály na rok 2017,

(d) vydání souhlasu podle § 44 odst. 3 zákona z činnosti vázané na souhlas podle vyhl. 
MŽP č. 6/1991 Sb., příl. 3, čl. 2 písm. a) pro NPR Králický Sněžník na roky 2015-2017,

(e) vydání souhlasu podle § 44 odst. 3 zákona z činnosti vázané na souhlas podle vyhl. 
MŽP č. 157/1991 Sb., § 4, odst. 3 písm. a) pro CHKO Broumovsko na rok 2017

(f) a o posouzení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona, 
konkrétně pro EVL a PO Králický Sněžník na roky 2015-2017, EVL Lužickohorské 
bučiny na roky 2015-2017, EVL Krušnohorské plató na roky 2015-2017, EVL Vlárský 
průsmyk na roky 2016-2017, EVL Broumovské stěny na rok 2017 a PO Broumovsko 
na rok 2017

v souvislosti se záměrem pořádat nonstop ultramaraton 1000 Miles Adventure pro 
uvedená chráněná území, pro která je místně a věcně příslušným orgánem ochrany přírody 
Agentura. Součástí žádosti byla trasa závodu ve formátu GPX a odkaz na zákres trasy na 
internetových stránkách žadatele. Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení 
o povolení výjimek podle ust. § 43 odst. 3 zákona a o udělení souhlasů podle ust. § 44 odst. 
3 zákona. O posouzení vlivu záměru podle § 45i odst. 1 zákona se pak nevede správní 
řízení. Toto stanovisko bylo Agenturou vydáno samostatně dne 30. 6. 2015 pod č. j. 
06941/SOPK/15. Stanoviskem byl vyloučen významný vliv na dotčená chráněná území 
soustavy Natura 2000, konkrétně EVL Vlárský průsmyk, PO Jeseníky, EVL Praděd, EVL 
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Keprník, EVL a PO Králický Sněžník, EVL Orlické hory – sever, EVL Broumovské stěny, PO 
Broumovsko, EVL Adršpašsko-teplické skály, EVL Lužickohorské bučiny a EVL 
Krušnohorské plató. Toto stanovisko bylo jedním z podkladů tohototo rozhodnutí. Agentura
oznámila zahájení správního řízení známým účastníkům, kteří jsou účastníky řízení podle 
ust. § 71 odst. 3 zákona. Protože počet účastníků překročil počet 30, bylo oznámení vydáno 
dne 1. 7. 2015 formou veřejné vyhlášky.

Spolek KOPKA & WIDE BIKE CLUB, o. s., Skalka 5099/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, 
IČ 27005542, zastoupený předsedou panem ing. Janem Kopkou, organizuje v roce 2015 již 
pátý ročník soutěže 1000 Miles Adventure. Účastní se ho cyklisté, běžci, chodci a 
koloběžkáři. Kromě prvního dne závodníci nikde nepojedou pohromadě. V případě 
bivakování musí vše uvést zpět do původního stavu, nesmí tábořit a rozdělávat ohně nikde 
na území CHKO, NPR, EVL a PO. Uvedená soutěž závodníků na jízdních kolech a na 
koloběžkách, běžců a chodců se koná opakovaně každý rok v červenci. Jeden konec trasy 
je na východním Slovensku, druhý v západních Čechách, směr pohybu závodníků se střídá 
(v lichých letech z východu na západ, v sudých opačně). V předchozích letech nebyly 
zaznamenány žádné negativní vlivy na území, kterými trasa závodu procházela. Počet 
účastníků zůstává nezměněn, nepřekročí celkově 150 závodníků a předpokládá se, že 
v průběhu závodu řada z nich odstoupí. Závodníci se s výjimkou části trasy krátce po startu 
rozptýlí a budou se pobyhovat víceméně jednotlivě. Diváci se na trase prakticky nevyskytují, 
v omezené míře se vyskytují na kontrolních stanovištích, která jsou situována mimo přírodní 
prostředí.

Předmětem ochrany dotčených zvláště chráněných území jsou tyto fenomény:
 CHKO Orlické hory: Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických 
znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí; k typickým znakům krajiny 
náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt 
a volně žijící živočišstvo, jakož i rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, 
sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu 
i monumentální nebo dominantní stavební díla.
 CHKO Bílé Karpaty: Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu 
a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; 
k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků 
a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního 
a zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba 
sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.
 CHKO Jeseníky: Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejich typických 
znaků tak, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí. K typickým znakům 
krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační 
kryt a volně žijící živočišstvo, jakož i rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního 
fondu, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu 
i monumentální nebo dominantní stavební díla.
 CHKO Broumovsko: Ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích 
typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného 
využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti. K typickým znakům oblasti náleží 
zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně žijící 
živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní 
také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu.
 NPR Adršpašsko-teplické skály: Geomorfologicky mimořádně významné území kryté 
lesními ekosystémy s ojedinělými rostlinnými a živočišnými společenstvy podhorského 
a horského charakteru, vytvořené v kvádrových pískovcích svrchní křídy, s přírodovědně 
mimořádně významnými formami pískovcového reliéfu vyskytujícími se zde především 
v podobě rozsáhlých skalních plošin, složitě členěných hřbetů, kaňonů, soutěsek, skalních 
věží a jeskyní.
 NPR Broumovské stěny: Přirozené lesní porosty na severních a východních svazích 
Broumovských stěn tvořené především acidofilními a květnatými bučinami a suťovými lesy 
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a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Geomorfologicky 
ojedinělý útvar Broumovských stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových 
pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních 
stěn, věží a měst, složitě členěných hřbetů, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými 
a živočišnými společenstvy. Typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným 
právním přepisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Broumovské stěny a které se 
nacházejí na území národní přírodní rezervace.
 NPR Králický Sněžník: Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy 
horských, podmáčených a rašelinných smrčin, acidofilních a květnatých bučin, suťových 
lesů a olšin; přirozená bezlesí tvořená především společenstvy arktoalpínských trávníků, 
lavinových drah s vysokostébelnými nivami, acidofilní vegetace alpínských drolin, acidofilní 
vegetace alpínských skal a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; mokřady tvořené 
především společenstvy vrchovištních rašelinišť, pramenišť a potočních niv; populace 
vzácných a ohrožených druhů rostlin zejména zvonku vousatého a řeřišnice Opizovy, 
včetně jejich biotopů.

K I. výroku

Podle ust. § 43 odst. 3 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. V uvedeném případě 
Agentura věc vyhodnotila tak, že jsou dány důvody, že závod 1000 Miles Adventure na 
jízdních kolech, ani pohyb ostatních závodníků po trase akce v uvedeném počtu nejvýše 
150 závodníků, ani pěší pohyb organizátorů a diváků neovlivní významným způsobem 
zachování stavu výše uvedených předmětů ochrany dotčených chráněných území při 
dodržení uvedených podmínek. V případě CHKO Bílé Karpaty je trasa vedena po silnicích, 
místních komunikacích, cyklotrasách vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody a 
dále po lesních cestách, které jsou určené pro vyvážení vytěženého dřeva nákladními 
vozidly. Jednorázový průjezd vozidel organizátorů zde tedy nemůže poškodit žádné 
z předmětů ochrany, když tyto se nenacházejí na těchto cestách. Šířka cest navíc umožňuje 
bezproblémové vyhnutí vozidel s dalšími návštěvníky území a nelze tedy předpokládat, že 
by kvůli tomu mohlo docházet k opuštění cesty a tím k poškozování předmětů ochrany.

Agentura tedy shledala, že v územích uvedených ve výroku I. jsou splněny základní 
předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného zákazu. K vyloučení potenciálně hrozící 
změny dochovaného stavu přírody a krajiny Agentura stanovila podmínky, za kterých lze 
povolenou činnost konat. Aby bylo zabráněno případnému poškození území se zvýšeným 
zájmem ochrany přírody, které by mohlo vzniknout v případě změn trasy závodu, 
požadujeme, aby trasa závodu byla vedena dle zákresu, který je nedílnou součástí výroku 
tohoto rozhodnutí s výjimkou úseku z Teplic nad Metují na Skály v CHKO Broumovsko (zde 
by bylo nutné povolení výjimky, které však II. výrokem nebylo uděleno). Abychom mohli 
zkontrolovat dodržování podmínek rozhodnutí, byla stanovena podmínka předem informovat 
o termínu závodu. 

K II. výroku

Pro úsek trasy z Teplic nad Metují na Skály v CHKO Broumovsko a NPR Adršpašsko-
teplické skály nebyla povolena výjimka pro pořádání soutěže na jízdních kolech mimo 
silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v I. 
zóně CHKO, ani pro vstup a vjezd mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody v NPR. V předchozích ročnících vedla trasa po silnici a z takového stavu vychází i 
souhlas Správy CHKO Broumovsko s pořádáním akce pro roky 2012-2016, vydaný pod č. j. 
00634/BR/2011/AOPK dne 22. 3. 2012. Převážná část tohoto úseku trasy závodu 
navrhované v žádosti vede klidným územím s nízkou turistickou zátěží, kde by, zejména 
okolo pramene U sv. Huberta, závod mohl významně negativně ovlivnit zachování předmětů 
ochrany. V kritickém místě kolem studánky u sv. Huberta je jedno z mála míst v NPR, kde se 
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úspěšně rozmnožují někteří obojživelníci, kteří jsou předmětem ochrany zdejší CHKO i NPR. 
Jedná se zde především o čolka horského, který využívá zejména mělké kaluže, které se 
vytvářejí přímo na cestě, po které má závod dle žádosti vést. Není proto žádoucí zde 
projíždět na kolech, kdy může dojít k přímému usmrcování jedinců tohoto zvláště 
chráněného druhu i dalších, jejichž výskyt nelze pro následující období, kterého se žádost 
dotýká, vyloučit. V místě také hnízdí některé druhy ptáků, které jsou rovněž předměty 
ochrany CHKO a NPR (sýc rousný, holub doupňák ap.) a které naznačují klidový režim 
daného místa. Ačkoliv zde vede turistická trasa, není příliš využívaná. Vedení závodu po 
této trase by návštěvnost významně zvýšilo nejen v době závodu, ale pravděpodobně i 
mimo ni zpropagováním této trasy. V tomto úseku lze trasu závodu vést plnohodnotně po 
silnici, kde je zároveň vyznačena cyklotrasa č. 4036, čímž není nutné vůbec vjíždět na 
území NPR Adršpašsko-teplické skály a vjíždět mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území I. a II. zóny CHKO Broumovsko.
Žadatel přitom neuvedl žádný veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany přírody a 
z výše uvedeného je zřejmé, že vedení trasy závodu předmětným úsekem není v zájmu 
ochrany přírody a může významně negativně ovlivnit zachování stavu předmětů ochrany 
CHKO Broumovsko i NPR Adršpašsko-teplické skály.

Záměrem žadatele byl také pohyb dvou doprovodných vozidel po trase závodu v NPR
Králický Sněžník, v NPR Broumovské stěny a v NPR Adršpašsko-teplické skály. Vjezd 
motorových vozidel je přitom na území NPR zcela zakázán. Účelem vjezdu mělo být 
natáčení a fotografování účastníků a zajištění případné pomoci v nouzi. Je přitom zřejmé, že 
s ohledem na rozptýlení závodníků po trase nelze účinně zabezpečit, aby vozidla byla vždy 
v blízkosti všech účastníků pro případ, že se některý z nich ocitne v nouzi. Lze tedy 
předpokládat, že efekt přítomnosti vozidel organizátorů je srovnatelný s možností přivolání 
složek integrovaného záchranného systému. Protože vjezdem motorových vozidel na úzké 
cesty by mohlo dojít k významnému negativnímu ovlivnění zachování předmětů ochrany, a 
to jak vjezdem vozidel samotných na cesty, které k tomu nejsou určené, tak vyhýbáním 
ostatních návštěvníků dotčených území, kteří by byli nuceni šlapat mimo těleso cest, a 
protože žadatel neuvedl žádný jiný veřejný zájem, který by převažoval nad zájmem ochrany 
přírody, kromě výše uvedené bezpečnosti účastníků akce, nebylo žádosti o vjezd 
motorovými vozidly vyhověno. Vjezd doprovodných vozidel je tedy možný pouze po silnicích 
a místních komunikacích, což pro důvody uvedené v žádosti považujeme za dostatečné.

K III. výroku

Tím, že žadatel požádal o povolení výjimky pro konání akce na území I. a II. zóny CHKO 
Broumovsko a přiložil zákres trasy závodu v celé jeho délce, posoudila Agentura v souladu 
se zněním § 37 odst. 1 správního řádu žádost podle jejího skutečného obsahu a shledala, 
že ač to žádost výslovně neobsahuje, zahrnuje v sobě i žádost o udělení souhlasu v souladu
se zněním vyhlašovacího předpisu CHKO Broumovsko. Ten jako bližší ochrannou podmínku 
stanovuje pořádat veřejné, sportovní nebo jiné hromadné akce mimo intravilán obcí jen „po 
projednání s příslušným orgánem státní ochrany přírody“, což dle platného znění zákona 
znamená se souhlasem Agentury. Při dodržení podmínek formulovaných v I. výroku 
rozhodnutí nelze předpokládat negativní ovlivnění předmětů ochrany CHKO, proto byl 
Agenturou souhlas udělen.

Ke IV. výroku

Ve věci udělení souhlasu k pořádání organizované akce s hromadnou účastí podle vyhl. 
MŽP č. 6/1991, příl. 2, čl. 2 písm. a) pro NPR Králický Sněžník na roky 2015-2017 bylo 
zjištěno, že předmětné zvláště chráněné území je nově vyhlášeno vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí č. 447/2013 Sb., s účinností od 1. 1. 2014, podle níž není třeba 
k pořádání hromadné akce souhlas. V této části tedy Agentura shledlala žádost jako zjevně 
právně nepřípustnou dle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a řízení částečně zastavila.

V případě vjezdu mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 
orgánu ochrany přírody na území NPR Králický Sněžník a NPR Broumovské stěny bylo
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zjištěno, že navržená trasa v celé délce úseků procházejících těmito NPR vede po místních 
komunikacích a místech vyhrazených se souhlasem orgánu ochrany přírody (tzn. 
cyklotrasách) a výjimka pro pořádání závodu, resp. vjezd na jízdních kolech a koloběžkách,
tedy není potřeba. V této věci tedy Agentura v této části řízení taktéž částečně zastavila, 
protože žádost se stala zjevně bezpředmětnou dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. 

Poučení 

Dle § 144 odst. 3 správního řádu tento koncept nahrazuje výzvu dle § 36 odst. 3 správního 
řádu pro účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. Účastníci řízení mohou 
u Agentury na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, do 5 dnů od doručení 
tohoto konceptu uplatňovat své námitky a navrhovat doplnění řízení. Po zveřejnění tohoto 
konceptu v souladu s § 144 odst. 3 správního řádu již nelze uplatňovat námitky, které mohl 
účastník uplatnit dříve v řízení. 

„otisk úředního razítka“

Mgr. David Lacina, v. r.

ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY

Tento koncept rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšno dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup)…………….

Sejmuto dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup)…………

Příloha: Trasa ve formátu GPX (pouze elektronicky – viz elektronická úřední deska)

Rozdělovník:

Účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou)

Dotčené obce dle § 71 odst. 3 zákona:

Obec Štítná nad Vláří - Popov, IČ 00284556
Obec Brumov, IČ 00532088
Obec Křekov, IČ 46276041
Obec Stará Ves, IČ 00575950
Obec Sobotín, IČ 00303348
Obec Vernířovice, IČ 60045493
Obec Loučná nad Desnou, IČ 00302953
Město Rokytnice v Orlických horách, IČ 00275301
Obec Deštné v Orlických horách, IČ 00274844
Obec Olešnice v Orlických horách, IČ 00275174
Obec Sedloňov, IČ 00275352
Obec Orlické Záhoří, IČ 00275204
Obec Říčky v Orlických horách, IČ 00579149
Obec Liberk, IČ 00275051
Obec Zdobnice, IČ 00275557
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Obec Bartošovice v Orlických horách, IČ 274691
Obec Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021
Městys Kunvald, IČ 00279099
Městys Machov, IČ 00272809
Obec Božanov, IČ 00272515
Obec Suchý Důl, IČ 00653683
Obec Martínkovice, IČ 00272817
Obec Křinice, IČ 00653608
Obec Jetřichov, IČ 00654116
Město Police nad Metují, IČ 00272949
Město Teplice nad Metují, IČ 00273139
Obec Jívka, IČ 00277983
Obec Adršpach, IČ 00653560

Účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou)

Spolky dle § 70 odst. 3 zákona:

ZO ČSOP Jeseníky, Urxova 13, Olomouc 779 00, IČ 75135990

Terra Natura, o.s., Stará Voda 114, Světlá Hora 793 31, IČ 01897063

Slezská ornitologická společnost, pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě, 
Lechowiczova 4, Ostrava 702 00, IČ 44941358

ČSOP Šumperk, M. R. Štefánika 947/11, Šumperk 787 01, IČ 22714171

Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, Ostrava 
709 00, IČ 434167

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu, Karlovice 279, 793 23, IČ 26582741

Okresní myslivecký spolek ČMMJ, o. s., Strojnická 1486, Rychnov nad Kněžnou 516 01, IČ 
67777660

Česká společnost pro ochranu netopýrů, Špirkova 528/2, Praha 12, 142 00, IČ 49370731

Ćeský rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov 
400 03, IČ 00434132

36/02 ZO ČSOP pří Správě CHKO Jizerské hory, Generála Píky 803/4, Liberec 460 01, IČ 
43225683

Mallorn, z. s., Chelčického 12, Praha 3, 130 00, IČ 26593751

Jizersko-ještědský horský spolek, Nerudovo náměstí 108/1, Liberec 1, 460 01, IČ 65100352

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, Praha 5, 150 00, IČ 49629549

Spolek Údolí Hamernice, Rolnická 7, Brno 625 00, IČ 22771808
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