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ČÍSLO SPISU SR/0056/BE/2017

Věc: „Pouť na Prašivé“
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
(dále jen „Správa CHKO Beskydy“),, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. l)
zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) v řízení žádosti Obce
Vyšní Lhoty a provedeného správního řízení podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), vydává toto

Rozhodnutí
Podle ustanovení § 43 odst.3 zákona se Obci Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty č.244, Dobrá, 739 51, IČO 577014,
zastoupena Ing. Danou Novákovou, starostkou obce
(dále jen „žadatel“)

povoluje výjimka
ze zákazu dle § 26 odst. 1, písm. c) zákona, vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Výjimka je pro umožnění:
1. Výjezdu motorových vozidel po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č.1815/2, 1816/1, 974/6, 958,
982/1, 982/2, 952/1 a 1827/2 v k.ú. Vyšní Lhoty dne 17.6.2017 od 8,00 hod. až do neděle 18.6.2017
8,00 hod. z důvodu zajištění výjezdu motorových vozidel prodávajících na pouti na Prašivé.
2. Odjezdu motorových vozidel po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č.1815/2, 1816/1, 974/6, 958,
982/1, 982/2, 952/1 a 1827/2 v k.ú. Vyšní Lhoty dne 18.6.2017 v době od 17,00 hod. do 19,00 hod.
z důvodu zajištění odjezdu motorových vozidel prodávajících z poutě na Prašivé..
3. Vjezd a stání motorových vozidel (pro účastníky poutě na Prašivé) na pozemku p.č. 951 v k.ú. Vyšní
Lhoty v době 17.6.2017 od 8,00 hod. až 18.6.2017 do 19,00 hod.
Výjimka platí dále každoročně na dva dny v měsíci červen, pouze v souvislosti s konáním poutě na
Prašivé a platí pro:
1. Výjezd motorových vozidel po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č.1815/2, 1816/1, 974/6, 958,
982/1, 982/2, 952/1 a 1827/2 v k.ú. Vyšní Lhoty první den od 8,00 hod. až do druhého dne konání
poutě 8,00 hod. z důvodu zajištění výjezdu motorových vozidel prodávajících na pouti na Prašivé.
2. Odjezd motorových vozidel po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č.1815/2, 1816/1, 974/6, 958,
982/1, 982/2, 952/1 a 1827/2 v k.ú. Vyšní Lhoty druhý den konání poutě v době od 17,00 hod. do
19,00 hod. z důvodu zajištění odjezdu motorových vozidel prodávajících z poutě na Prašivé..
3. Vjezd a stání motorových vozidel (pro účastníky poutě na Prašivé) na pozemku p.č. 951 v k.ú. Vyšní
Lhoty v první den poutě od 8,00 hod. až druhý den poutě do 19,00 hod.
Výjimka platí na dobu 5-ti let do 30. června 2022.
Výjimka je platná pouze při dodržení následujících podmínek:
1. Výjimka platí pouze na výše uvedené dny a čas, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
2. U vjezdu na účelovou komunikaci a křižovatkách silnice ve směru na Prašivou bude na viditelném
místě vystavena informace o výjimečném povolení vjezdu v souvislosti s pouti na Prašivé.
3. Vozidla budou vjížděn a parkovat na pozemku p.č. 951 pouze v případě, že plocha nebude
podmáčená, bude posečena a travní hmota odstraněna.
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Odůvodnění
Na základě žádosti Obce vyšní Lhoty, bylo Správou CHKO Beskydy zahájeno řízení ve věci povolení
výjimky ze zákazu dle § 26 odst. 1, písm. c) zákona, vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými
přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody –
konkrétně pro umožnění výjezdu neznámého počtu motorových vozidel po zpevněné komunikaci na výše
uvedených pozemcích v k.ú. Vyšní Lhoty ve II. a III. zóně CHKO Beskydy a vjezdu a stání motorových
vozidel na pozemku p.č. 951 v k.ú. Vyšní Lhoty ve II. zóně CHKO Beskydy z důvodu zajištění příjezdů a
odjezdů prodejců (stánky, kolotoče) a dalších osob zajišťujících chod pouti na Prašivé v sobotu 17.6.2017 od
8,00 hod. do neděle 19.6.2016 s pravděpodobným ukončením v 19,00 hod a na dobu 5-ti let do konce
měsíce června 2022.
V rámci řízení nevznesli účastníci řízení žádné připomínky ani nenavrhly jiné důkazy a proto Správa CHKO
Beskydy vydává na základě žádosti a znalostí z úřední činnosti jí známých toto rozhodnutí. Účastníkem
řízení je dle §27 odst.1 správního řádu a dle §71 odst.3 zákona a §27 odst. 3 správního řádu obec Vyšní
Lhoty.
Při povolování výjimky Správa CHKO Beskydy posuzovala otázku, zda důvody, pro které je výjimka
požadována jsou veřejným zájmem výrazně převažujícím nad zájmy ochrany přírody (dle §43 odst. 1), nebo
zda povolovaná činnost významně neovlivní zachování předmětu ochrany zvláště chráněného území, je
v zájmu ochrany přírody nebo jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. Vzhledem
k zaměření a rozsahu akce se jednoznačně nejedná o veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem
ochrany přírody a udělení výjimky dle § 43 odst. 3. zákona je tudíž v kompetenci Správy CHKO Beskydy. Na
základě dostupných informací od žadatele a po provedeném správním řízení a s přihlédnutím k odborným
podkladům (Plán péče, monitoring rostlin a živočichů) a vlastní úvahy máme za to, že výjimku lze povolit,
protože povolovaná činnost (vjezd po zpevněné asfaltové komunikaci a dočasné parkování osobních
automobilů na nepodmáčené travnaté ploše významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO
Beskydy, dané v §26 zákona a Výnosu o zřízení CHKO Beskydy.
Termín konání poutě a místo byly odsouhlaseny na základě žádosti pořadatele. V podmínkách rozhodnutí
upozorňujeme obec Vyšní Lhoty, že vozidly je možno vjíždět pouze po zpevněné komunikaci na výše
uvedených pozemcích. Zároveň upozorňujeme pořadatele akce, že výjimka platí jenom pro společenskou
akci „Pouť na Prašivé“, pouze na dny 17. a 18. června 2017 a každoročně na dva dny v měsíci červen (dle
rozpisu uvedeného ve výroku rozhodnutí) a na dobu 5-ti let do konce měsíce června 2022. V tomto roce a
následujících letech si obec Vyšní Lhoty bude sama regulovat návštěvnost, počet motorových vozidel a
jejich pohyb při této významné společenské akci. V podmínkách rozhodnutí zároveň připomínáme, že u
vjezdu na účelovou komunikaci a křižovatkách silnice ve směru na Prašivou by měla být na viditelném místě
vystavena informace o výjimečném povolení vjezdu v souvislosti s pouti na Prašivé. Je to z důvodu
transparentnosti této akce a informace pro návštěvníky oblasti, že zde vjíždět a stát je povoleno pouze
výjimečně při konání pouti. Při pohybu účelovou komunikací i na Prašivou upozorňujeme, že je nezbytné
dbát na bezpečnost ostatních uživatelů komunikace - cyklistů a chodců. Pořadatelé akce upozorňujeme, že
vozidly je možné vjíždět a parkovat na pozemek p.č. 951, když bude posečen, travní hmota odstraněna a
pozemky nebudou podmáčené. Parkování na travnatých plochách není vhodné z důvodu hutnění půdy
motorovými vozidly, degradace bylinné porostu louky i možné likvidace zde žijícího hmyzu a ostatních
živočichů. Při dlouhotrvajícím dešti a parkování na podmáčené louce se ještě tento problém umocňuje.
Pořadatel závodu zodpovídá za průběh poutě i dodržení podmínek tohoto rozhodnutí. To pro případ, že
bude kontrolována stráži přírody a nebo Polici ČR. Závěrem Správa CHKO Beskydy konstatuje, že jsou
splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákona. Podmínky stanovené v rozhodnutí směřují
k minimalizaci změn dochovaného stavu CHKO.
Upozorňujeme, že toto rozhodnutí nenahrazuje povinnost žadatele zajistit si stanoviska jiných dotčených
orgánů a organizací a především vlastníků pozemků a dodržovat jejich podmínky.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Upozornění
Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení rozhodnutí podle §84 odst.1 písm. c)
zákona, případně odstranění následků neoprávněných zásahů dle §86 zákona a nebo řízení o přestupku
dle §87 nebo o pokutě dle §88 zákona.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX,
Ostrava podáním učiněným u AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), přičemž tato lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení
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rozhodnutí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Přílohy:
- mapy pohybu a stání motorových vozidel

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Lehký
zástupce ředitele RP

Rozdělovník
Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - prostřednictvím DS)
Obec Vyšní Lhoty, IČO 577014
Příloha: mapy pohybu motorových vozidel
Zelené značení – místa, na která se vztahuje správní řízení ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (dle § 26 odst. 1, písm. c))
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