Návrh na vyhlášení přírodní památky Čertovy skály
a jejího ochranného pásma
(podle § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování
chráněných území)
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (dále jen zákon o ochraně přírody), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona o ochraně
přírody návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma.
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území obsahuje:
a) Název zvláště chráněného území
Čertovy skály
b) Určení předmětu ochrany a jeho popis
Ojedinělý výchoz vypreparovaných paleogenních pískovců dokumentující strmé uložení
pískovců spodních luhačovických vrstev.
c) Uvedení cílů ochrany zvláště chráněného území
Ochrana geomorfologické a geologické hodnoty i estetického působení pískovcového
skalního výchozu.
d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území
Přírodní památka
e) Návrh bližších podmínek ochrany
Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody bude možno na území přírodní památky
vykonávat tyto činnosti:
1) Pořádat hromadné turistické, sportovní či jiné akce tohoto charakteru, vyznačovat
nové turistické, cyklistické či jiné obdobné trasy a stezky, tábořit a rozdělávat oheň
2) Povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití, provádět terénní
úpravy
3) Vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy v rozporu s platným
plánem péče
4) Umisťovat stavby a tabule či jiné nosiče informačního či reklamního charakteru
v rozporu s platným plánem péče
5) Umisťovat myslivecká zařízení, zřizovat krmeliště
f)

Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených navrhovanou
přírodní památkou, platný k datu oznámení návrhu

Katastrální území: Lidečko (683671)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh pozemku dle KN Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
dle KN
vlastnictví
celková podle KN
dle
PK
nebo
(m2)
jiných
evidencí

3458

lesní pozemek

10001

3459/1

lesní pozemek

3463

lesní pozemek

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

574 609

133

1108

11 899 786

1 443

1108

23 095

1 418

3465

ostatní plocha

neplodná půda

1108

600/3

ostatní plocha

manipulační
plocha

10001

309

32

1 057

139

g) Orientační výměra zvláště chráněného území
0,3165 ha (plocha stanovena ze souřadnic lomových bodů)
h) Odůvodnění návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území
Přírodní památka Čertovy skály (dříve chráněný přírodní výtvor) byla vyhlášena v roce 1966
výnosem Okresního národního výboru ve Vsetíně č. 387/66 na pozemcích p.č. 600/3, 3456 a
595/17 v k.ú. Lidečko o celkové výměře 0,15 ha. Jedná se o ojedinělý výchoz
vypreparovaných paleogenních pískovců. V roce 2011 byla v katastrálním území Lidečko
dokončena digitalizace katastrální mapy a došlo k upřesnění průběhu hranic jednotlivých
pozemků. Orgánem ochrany přírody bylo následně zjištěno, že touto úpravou hranic došlo
k posunu reálného umístění skalního útvaru mimo parcely uvedené ve vyhlašovací
dokumentaci, proto byl vyhotoven nový geometrický plán a přistoupeno k zahájení
legislativního procesu nového vyhlášení zvláště chráněného území.
Návrh na vyhlášení ochranného pásma zvláště chráněného území obsahuje:
a) Název a kategorie zvláště chráněného území, pro které se ochranné pásmo vyhlašuje
Přírodní památka Čertovy skály
b) Návrh na vymezení činností a zásahů, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu
ochrany přírody, ve vyhlašovaném ochranném pásmu
Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody bude možno na území ochranného
pásma přírodní památky vykonávat tyto činnosti:
1) Pořádat hromadné turistické, sportovní či jiné akce tohoto charakteru, vyznačovat
nové turistické, cyklistické či jiné obdobné trasy a stezky, tábořit a rozdělávat oheň
2) Povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití
3) Vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy v rozporu s platným
plánem péče
4) Umisťovat stavby a tabule či jiné nosiče informačního či reklamního charakteru
v rozporu s platným plánem péče
5) Umisťovat myslivecká zařízení, zřizovat krmeliště
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je rovněž nezbytný souhlas
orgánu ochrany přírody v souladu s § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody.
c) Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených navrhovaným
ochranným pásmem přírodní památky, platný k datu oznámení návrhu

Katastrální území: Lidečko (683671)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh pozemku dle KN Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
dle KN
vlastnictví
celková podle KN
dle
PK
nebo
(m2)
jiných
evidencí

3458

lesní pozemek

10001

3459/1

lesní pozemek

3463

lesní pozemek

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

574 609

427

1108

11 899 786

1 493

1108

23 095

1 317

3465

ostatní plocha

neplodná půda

1108

600/3

ostatní plocha

manipulační
plocha

595/17

ostatní plocha

neplodná půda

309

262

10001

1 057

925

10001

4 041

4 041

d) Orientační výměra návrhu ochranného pásma zvláště chráněného území
0,8465 ha (plocha stanovena ze souřadnic lomových bodů)
e) Odůvodnění návrhu na vyhlášení ochranného pásma zvláště chráněného území
Vzhledem k charakteru přírodní památky Čertovy skály dospěl orgán ochrany přírody
k závěru, že navržené ochranné pásmo, které je plošně menší než ze zákona navrhovaných
50 m od hranice zvláště chráněného území, je dostatečně účelné k dosažení cíle, tedy
zabezpečení ochrany zvláště chráněného území.

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č. 3
PP_ČERTOVY SKÁLY- seznam souřadnic obvodu, body PP
CISLO_BODU

Y

X

683671014760026

493564.37

1168613.77

683671014760025

493564.71

1168622.16

683671014760024

493560.52

1168628.40

683671014760023

493553.43

1168625.23

683671014760022

493539.89

1168619.77

683671014760021

493521.32

1168608.84

683671014760020

493502.95

1168597.71

683671014760019

493489.95

1168589.88

683671014760018

493462.84

1168575.68

683671014760017

493439.26

1168561.18

683671014760016

493430.04

1168556.22

683671014760015

493432.14

1168548.06

683671014760014

493440.94

1168541.39

683671014760013

493452.58

1168550.08

683671014760012

493464.78

1168554.90

683671014760011

493473.09

1168552.91

683671014760010

493478.42

1168548.75

683671014760009

493487.86

1168554.66

683671014760005

493512.72

1168577.35

683671014760002
683671014760026

493524.08
493564.37

1168587.52
1168613.77

PP_ČERTOVY SKÁLY- seznam souřadnic obvodu, body OP
CISLO_BODU

Y

X

683671014760049

493412.19

1168565.18

683671014760050

493424.12

1168538.09

683671014760051

493477.79

1168536.56

683671014760047

493583.45

1168610.34

683671014760048

493567.33

1168640.55

683671011292206

493540.32

1168627.50

683671011292568

493517.67

1168616.55

683671011292740

493505.49

1168643.85

683671011292597

493515.43

1168663.59

683671011293144

493471.95

1168607.74

683671011293369

493453.72

1168620.58

683671011293473

493446.53

1168625.64

683671011293654

493432.66

1168603.16

683671011300125

493409.12

1168610.31

683671011300415

493392.22

1168599.33

683671011300521

493386.96

1168554.44

683671011300188

493405.13

1168563.34

