Agencja ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu Republiki Czeskiej (dalej Agencja) wydaje
następującą

DECYZJĘ:
Wnioskodawcy - Czeskiemu Związkowi Alpinizmu, ul. Donská 275/9, 101 00 Praga 10, REGON:
00460001

na podstawie § 44 ust. 3 ustawy nr 114/1992 Sb.* o ochronie środowiska i krajobrazu,

z późniejszymi zmianami (dalej „ustawa“) oraz postanowienia § 4 ust. 1, lit. d), rozporządzenia
nr 157/1991 Sb. o ustanowieniu obszaru chronionego krajobrazu ziem broumowskich (dalej OCHK)
w rozumieniu § 90 ust. 14 ustawy
udziela się zgodę
na wyznaczanie miejsc do uprawiania wspinaczki - boulderingu w lokalizacji Bor
na następujących warunkach:
1. Uprawianie boulderingu w lokalizacji Bor dozwolone jest przez cały rok. Powierzchnia terenów,
które obejmuje zezwolenie, została zaznaczona w mapce będącej załącznikiem niniejszej decyzji.
Bouldering nie wolno uprawiać w strefach ochronnych ujęć wody, gdzie wstęp jest wzbroniony.
2. Poprzez obiekt do wspinaczki rozumie się blok skalny umożliwiający wspinanie się bez liny
oraz stałych lub wyjmowanych środków asekuracyjnych.
3. Zgoda dotyczy boulderingu uprawianego indywidualnie, nie zaś organizowanych wspinaczek
grupowych.
4. Do wejścia i zejścia bulderowcy mogą wykorzystywać wyłącznie naturalne kształty bloków. Powinni
również oszczędzać pokrywę glebową i wegetacyjną. Powierzchnia skał nie będzie w żaden sposób
przystosowywana do uprawiania wspinaczki (np. poprzez suszenie jej za pomocą palnika). Zabrania
się również przestrzennego naruszania pokrywy wegetacyjnej skał (oczyszczania ich od mchów,
porostów i traw) oraz wycinania roślin drzewiastych.
5. W przypadku stwierdzenia zagnieżdżenia się ptaków w lokalizacji, bulderowiec powinien
niezwłocznie poinformować o nim Agencję bezpośrednio lub za pośrednictwem Okręgowej Komisji
Wspinaczki (po czesku Oblastní vrcholová komise). Agencja upoważniona jest w uzasadnionych
przypadkach, w zakresie przestrzennym i czasowym koniecznym dla zapewnienia spokoju
gnieżdżącym się ptakom, ogłosić zamknięcie obszaru. O przyczynie i zakresie ograniczeń
poinformuje Agencja Okręgową Komisję Wspinaczki. Wnioskodawca zapewni opublikowanie
informacji na swojej stronie internetowej, gdzie powinna się ona znajdować przez cały okres trwania
ograniczeń.
6. Wnioskodawca zapewni oznakowanie granicy obszaru w terenie w sposób przyjęty i zatwierdzony
przez Agencję.
7. Wnioskodawca opublikuje pełny tekst niniejszej decyzji na swojej stronie internetowej, gdzie
pozostanie on ogólnodostępny przez cały okres jej ważności. Wyrok decyzji powinien zostać
zamieszczony na stronie także w języku angielskim oraz polskim.
8. Niniejsza zgoda jest ważna do 31.12.2022.
*) Uwaga tłumacza: Sb. = Dziennik ustaw RCz

