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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se uděluje výjimka dle § 43 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu dle § 26 odst. odst. 1 písm. c) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ze zákazu vjíždět a setrvávat s 
motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 
orgánu ochrany přírody na území CHKO), na části pozemku p. č. 560/1 v k. ú. Hlinná. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří 
(dále také jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. 
e) a ust. § 78 odst. 1 a 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen „zákon“), po projednání s obcí Hlinná ve smyslu § 136 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje 
podle § 172 odst. 1 správního řádu   
 

NÁVRH 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

kterým se uděluje výjimka dle § 43 odst. 2 zákona ze zákazu dle § 26 odst. 1 písm. c) 
zákona (zákaz vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace 
a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO), na části 
pozemku p. č. 560/1 v k. ú. Hlinná, vyznačené v mapovém zákresu. 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 
Agentura tímto opatřením obecné povahy povoluje dle § 43 odst. 2 zákona výjimku ze zákazu 
vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO České středohoří, na části pozemku p. č. 
560/1 v k. ú. Hlinná, vyznačené v mapovém zákresu, a to za podmínek uvedených v čl. 2. 
 

Článek 2 
Podmínky výjimky 

Výjimka dle čl. 1 se povoluje za těchto podmínek:  

1. Výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace 
platí pouze v době konání akce Slavnosti pastvin (každoročně vybraná sobota v termínu od 1. 
do 16. září), a to po dobu 5 let, tedy v období 2022 až 2027. Přesný termín konání akce bude 
vždy s předstihem uveřejněn na www stránkách Agentury a obce Hlinná. 
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2. Vjezd a setrvání motorových vozidel je možný pouze na vyznačenou část pozemku p. č. 
560/1 v k. ú. Hlinná (viz zákres v příloze tohoto opatření obecné povahy) po dobu návštěvy 
akce Slavnosti pastvin. 
  

3. Při vjezdu a setrvání motorových vozidel na předmětné části pozemku se budou 
návštěvníci akce chovat tak, aby nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí, 
tj. zejména nebudou odhazovat odpadky, vypouštět kapaliny z aut apod. Místa k parkování 
nesmí být nijak upravována za účelem usnadnění parkování (např. zpevňována štěrkem). 
 

4. Toto opatření obecné povahy platí do 30. 9. 2027. 

Článek 3 
Odůvodnění 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je orgánem ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. e) 
zákona, který vykonává ve své územní působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny. 
Agentura vydává toto opatření obecné povahy jako věcně a místně příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 78  odst  1 a odst. 3 písm. h) zákona. 
 
Podnětem k vydání opatření obecné povahy byla žádost obce Hlinná o udělení výjimky ze 
zákazu vjezdu a setrvání motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená 
se souhlasem orgánu ochrany přírody pro akci “Slavnosti pastvin”. Jedná se o tradiční jednodenní 
akci pro veřejnost, která se koná ve vybrané sobotě v termínu od 1. do 16. září. Předpokládaná 
účast je od 300 do 2000 návštěvníků. Při konání akce je zajištěna i kyvadlová doprava z 
Litoměřic, která přispěje ke snížení počtu návštěvníků s vlastním vozidlem. Žadatel uvádí, že 
předmětnou plochu v době konání akce v terénu řádně vyznačí. Kapacita předmětné plochy 
je cca 80 až 100 parkovacích míst. 
 
S ohledem na skutečnost, že předmět žádosti se týká blíže neurčeného okruhu osob, povoluje 
Agentura výjimku opatřením obecné povahy v souladu s § 43 odst. 2 zákona a způsobem 
stanoveným částí šestou správního řádu. 
 
Podle § 172 správního řádu Agentura návrh opatření obecné povahy projednala s dotčeným 
orgánem, kterým je v tomto případě obec Hlinná.  
 
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. Vjezd a setrvání výše uvedených motorových vozidel souvisí 
s aktivitou, u které nelze jednoznačně dovodit, že by se jednalo o jiný veřejný zájem a není tedy 
naplněn důvod pro povolení výjimky z titulu jiného veřejného zájmu převažujícího nad zájmem 
ochrany přírody. Správní orgán posuzoval, zda je záměr realizován v zájmu ochrany přírody. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o akci, jejímž spolupořadatelem je Agentura a je zaměřena 
na přiblížení ekologického hospodaření a seznámení veřejnosti s projektem LIFE České 
středohoří, jehož cílem je ochrana ohrožených druhů a stanovišť Českého středohoří, je možné 
akci považovat za záměr v zájmu ochrany přírody. Správní orgán dále hodnotil, zda záměr 
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO České středohoří. Předmětem 
ochrany CHKO České středohoří je dle zřizovacího výnosu č. j. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976 
Ministerstva kultury ČSR: ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i 
přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; zachování typických znaků krajiny, 
klimatu, vegetačního krytu a volně žijícího živočišstva, rozvržení a využití lesního a zemědělského 
půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické 
stavby a místní zástavba lidového rázu. V uvedeném případě Agentura záměr vyhodnotila tak, že 
povolovaná činnost významně neovlivní zachování předmětu ochrany CHKO České středohoří, a 
to z těchto důvodů: Záměr svým charakterem a časově i plošně omezeným rozsahem nemůže 
ovlivnit vzhled a typické znaky krajiny, přírodní zdroje, klima, rozvržení a využití lesního a 
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zemědělského půdního fondu, rozmístění a urbanistickou skladbu sídlišť, architektonické stavby a 
místní zástavbu lidové architektury. Pokud jde o vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, nedojde 
při respektování podmínek vzhledem k rozsahu omezeného místem a dobou, na kterou je výjimka 
povolena, k významnému ovlivnění vegetačního krytu ani volně žijícího živočišstva nad běžnou 
míru. Na lokalitě není evidován výskyt zvláště chráněných druhů.  

Po zvážení všech podkladů dospěla Agentura k závěru, že jsou splněny základní předpoklady pro 
povolení výjimky ze zákonného zákazu. K vyloučení potenciálních škodlivých vlivů na stav 
předmětů ochrany Agentura stanovila podmínky, za kterých lze povolovanou činnost provozovat. 
Podmínka č. 1 omezuje možnost vjezdu a setrvání motorobvých vozidel na konkrétní den v daném 
roce. Podmínkou č. 2 je upřesněna část pozemku, kam je možné vjíždět a setrvávat vozidly po 
dobu návštěvy akce pro veřejnost „Slavnosti pastvin“. Podmínka č. 3 upravuje chování 
návštěvníků, během vjezdu a setrvání motorovými vozidly, aby byl minimalizován vliv na přírodu 
a životní prostředí. Podmínka č. 4 - v souladu s principem předběžné opatrnosti je platnost výjimky 
do 30. 9. 2027. Po ukončení platnosti tohoto opatření obecné povahy bude vyhodnocen vliv 
proběhlého vjezdu a parkování na přírodní prostředí lokality. 
 

Článek 4 
Poučení 

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu, může k návrhu opatření obecné povahy 
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní 
připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření 
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ustanovení § 172 odst. 5 
správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, 
určí-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením přímo 
dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke 
správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření 
obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo 
zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné 
povahy. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném 
řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý 
nahlédnout u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří). 

 

VÝZVA 

Agentura v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu současně vyzývá dotčené 
osoby, aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Agentury, 
tedy do 2. 7. 2022 podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se návrh opatření obecné povahy přímo 
dotýká. Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně k AOPK ČR, regionální 
pracoviště Správa CHKO České středohoří, na adresu uvedenou v záhlaví, případně 
elektronicky e-mailem s podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu 
elektronické podatelny ceske.stredohori@nature.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě 
do datové schránky ID: 6npdyiv.  
Zároveň žádáme obecní úřad Hlinná o bezodkladné zveřejnění tohoto nařízení na své 
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí. 

Otisk úředního razítka 

 
 

 

(podepsáno elektronicky) 

Ing. Petr Kříž 
ředitel RP SCHKO České středohoří 
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Příloha:  

Mapový zákres s vyznačením plochy, kam je možné při konání akce Slavnosti pastvin vjíždět 
a setrvávat s motorovými vozidly 
 
  
 

 
 
 

Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední 

desce): 

vyvěšeno dne:     sejmuto dne: 
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