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Věc: Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Rozštípená skála a oznámení 
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

ČÁST I.

Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Rozštípená skála

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jako „Agentura“) jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 6 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zasílá podle § 40 
odst. 2 zákona záměr na vyhlášení zvláště chráněného území níže uvedeným obcím 
a krajům, jejichž území se dotýká, a dále zasílá písemné oznámení o předložení záměru na 
vyhlášení zvláště chráněného území k projednání vlastníkům nemovitostí dotčených 
záměrem a zapsaných v katastru nemovitostí vyhotoveného podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona.

Zvláště chráněné území

Území navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Rozštípená skála“ a jako vhodný 
způsob a rozsah ochrany území ve smyslu § 40 odst. 1 zákona se navrhuje vyhlášení v kategorii 
přírodní památka (dále také jako „PP“) podle ustanovení § 14 odst. 2 ve spojení s § 36 zákona. 
Jedná se o nové vyhlášení území chráněného od roku 1974.

Hlavními důvody zpracování záměru na nové vyhlášení PP (vyhodnocení stavu dochovaného 
přírodního prostředí podle § 40 odst. 1 zákona) jsou:

- Definice nových bližších ochranných podmínek s ohledem na zefektivnění ochrany a péče 
o předměty ochrany

- Vyhlášení podle nové legislativy

Předměty ochrany:
Typický skalní útvar Žďárských vrchů s balvanitými sutěmi, vegetací silikátových skal a drolin a 
přilehlými lesními porosty.

Cíl ochrany:
Zachování geomorfologicky význačného skalního útvaru s okolními balvanitými sutěmi 
a jejich pokryvnou vegetací. Postupná přeměna prostorové, věkové a druhové skladby lesních 
porostů směrem k přírodě blízkému lesu a na něj vázaných rostlinných a živočišných 
společenstev.

Základní ochranné podmínky:
Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 36 odst. 2 
zákona.
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Bližší ochranné podmínky:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona se navrhuje, aby na území navržené 
PP bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:

a) provádět průzkumy a výzkumy s výjimkou těch, které jsou zadávané nebo prováděné 
příslušným orgánem ochrany přírody

b) zřizovat myslivecká zařízení s výjimkou jednoduchých posedů
c) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce
d) provádět značení horolezeckých terénů nebo umisťování horolezeckých zařízení včetně 

osazování trvalých jisticích prostředků

Vymezení hranic přírodní památky:
Navrhovaná přírodní památka Rozštípená skála se nachází v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad 
Sázavou. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se v navrhované PP Rozštípená skála
jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení. 
Předpokládaná celková výměra navrhované památky je 0,5384 ha.

Ochranné pásmo

Vymezení ochranného pásma přírodní památky
Ochranné pásmo se nevyhlašuje, bude jím tedy podle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 
50 m od hranice navrhované přírodní památky. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se 
v zákonném ochranném pásmu jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení.

Informace o možnosti seznámení se s úplným zněním záměru

S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení přírodní památky Rozštípená skála podle § 40 
odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic památky v katastrální mapě, je možné se seznámit a 
nahlédnout do něj na AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, v pondělí 
mezi 9:00 a 17:00 a v ostatní dny po domluvě, dále na internetových stránkách Agentury 
(www.nature.cz) v sekci „Úřední deska“, podsekci „RP SCHKO Žďárské vrchy“ a na portálu 
veřejné správy www.portal.gov.cz.

Rozsah a uplatnění písemných námitek

Námitky k předloženému záměru mohou dle § 40 odst. 4 zákona uplatnit dotčené obce a kraje ve 
lhůtě 90 dnů od obdržení záměru a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve 
lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru k projednání. Námitky se 
podávají písemně u AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy na adresu uvedenou 
v záhlaví. 

Vlastník nemovitostí je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo 
rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Agentura rozhodne 
o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro jejich uplatnění. K námitkám uplatněným po 
výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. 

Agentura žádá dotčenou obec o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední 
desce po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět 
Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy) na adresu uvedenou v záhlaví.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona je toto oznámení zasíláno vlastníkům pozemkových 
a stavebních parcel uvedených v příloze č. 2 tohoto oznámení. Obeslaní vlastníci jsou ustanoveni 
na základě záznamu o vlastnictví dotčených parcel v katastru nemovitostí. V případě, že záznam 
v katastru již neodpovídá skutečnosti, sdělte nám laskavě obratem jméno a adresu současného 
vlastníka.

Ochrana území dotčeného záměrem

Podle § 40 odst. 5 zákona od doby zveřejnění záměru až do vyhlášení zvláště chráněného území, 
nejdéle však po dobu dvou let, se musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či 
poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní ochraně.
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ČÁST II.

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rozštípená 
skála

Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona dále 
oznamuje možnost seznámit se podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona s návrhem plánu 
péče o přírodní památku Rozštípená skála na období 2018 – 2027 na Agentuře (AOPK ČR, 
regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, na adrese uvedené v záhlaví), v pondělí mezi 9:00 
a 17:00 a v ostatní dny po domluvě, dále na internetových stránkách Agentury (www.nature.cz) 
v sekci „Úřední deska“, podsekci „RP SCHKO Žďárské vrchy“ a na portálu veřejné správy 
www.portal.gov.cz.

Připomínky k návrhu plánu péče je v souladu s § 38 odst. 4 zákona možné zaslat písemně 
nejpozději do 90 dnů od dne obdržení tohoto oznámení na Agenturu (AOPK ČR, regionální 
pracoviště SCHKO Žďárské vrchy na adrese uvedené v záhlaví).

V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona žádá AOPK ČR níže uvedené obce v rozdělovníku 
o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce obce (datum vyvěšení 
a sejmutí prosím sdělte na: aneta.dvorakova@nature.cz).

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.

ředitel Správy CHKO

Přílohy:

Orientační mapa se zákresem navrhované PP Rozštípená skála
Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované PP Rozštípená skála
Záměr na vyhlášení PP Rozštípená skála (pouze pro dotčené obce)
Návrh plánu péče o PP Rozštípená skála (pouze pro dotčené obce)
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Rozdělovník

Dotčené obce a kraje:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava (IDDS: ksab3eu)
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou (IDDS: w47av8k)

Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou:

Rosecký Ondřej, Najdek 271, 591 01 Žďár nad Sázavou
Rosecký Vlastimil, Najdek 271, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 
591 01 Žďár nad Sázavou (IDDS: ybxb3sz)

Současně zveřejněno dne 13. 11. 2017 zde:
www.portal.gov.cz
www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/

http://www.portal.gov.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/
http://www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/


IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I aneta.dvorakova@nature.cz I T: 606 621 261

Příloha č. 1: Orientační mapa se zákresem navrhované PP Rozštípená skála
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Příloha č. 2: Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované PP Rozštípená skála a 
jejím ochranném pásmu

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 637 114, Najdek na Moravě
Číslo 
parcely 
podle KN

Druh pozemku 
podle KN

Způsob využití 
pozemku podle 
KN

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra parcely 
celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ
(m2)

403/12 lesní pozemek 122 7 641 7 641
Celkem 7 641

Ochranné pásmo:

Katastrální území: 746 266, Sázava u Žďáru nad Sázavou
Číslo 
parcely 
podle KN

Druh pozemku 
podle KN

Způsob využití pozemku 
podle KN

Číslo LV
Výměra parcely
celková podle 
KN (m2)

Výměra 
parcely
v OP (m2)

1046/4 vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené

111 163 163

342 trvalý travní porost 366 8 443 4 312
312/1 lesní pozemek 366 159 660 722
1037 lesní pozemek 393 1 511 186
Celkem 5 384

Katastrální území: 637 114, Najdek na Moravě
Číslo 
parcely 
podle KN

Druh pozemku 
podle KN

Způsob využití pozemku 
podle KN

Číslo LV
Výměra parcely
celková podle 
KN (m2)

Výměra 
parcely
v OP (m2)

399/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1 237 16
399/2 ostatní plocha ostatní komunikace 1 11 11
400/5 trvalý travní porost 1 132 122
400/6 trvalý travní porost 1 70 70
400/7 trvalý travní porost 1 104 104
403/8 lesní pozemek 6 14 358 10 992
368/6 orná půda 149 4 251 16
397 vodní plocha koryto vodního toku umělé 215 310 141
632 vodní plocha koryto vodního toku umělé 215 303 303
403/11 lesní pozemek 329 14 306 3 205
555 trvalý travní porost 512 406 373
399/3 ostatní plocha ostatní komunikace 512 89 85
399/4 ostatní plocha ostatní komunikace 512 52 52
400/1 trvalý travní porost 512 7 353 588
400/2 trvalý travní porost 512 120 120
400/3 trvalý travní porost 512 121 121
400/4 trvalý travní porost 512 169 169
410 vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
528 26 621 3 181

368/5 orná půda 572 3 990 131
538 orná půda 610 10 649 2 223
402 ostatní plocha neplodná půda 10002 858 858
399/5 ostatní plocha ostatní komunikace 10002 130 130
400/8 trvalý travní porost 10002 739 661
Celkem 23 672
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