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3
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 3/2006
ze dne 22. 11. 2006,

o zfiízení pfiírodní památky Roudniãka a Datlík
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Rada Královéhradeckého kraje vydává v souladu
s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle § 77a odst. 2 zákona
ã. 144/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon), nafiízení, kter˘m se
zfiizuje pfiírodní památka Roudniãka a Datlík.

âást první
Vymezení pfiírodní památky a její poslání

âlánek 1

(1) Vyhla‰uje se pfiírodní památka Roudniãka a Datlík.

(2) Pfiírodní památka Roudniãka a Datlík se nachází
na území mûsta Hradec Králové v k. ú. Kluky na pozem-
cích p. ã. 163/2, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/9, 163/11,
163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18,
245/1, 245/3, 245/5, 249, 409, 479, 490/5, 490/6, 678, 679,
680 a v k. ú. Roudniãka na pozemcích p. ã. 176/2, 180/2,
181/3, 185/1, 187, 189, 190/1, 191/1, 191/3, 192, 193/1, 193/2,
232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6,
234/7, 234/8, 234/13 a 466/2.

(3) Rozloha pfiírodní památky je 29,7139 ha.

(4) Úãelem zfiízení pfiírodní památky je ochrana
zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ a ohroÏe-
n˘ch taxonÛ rostlin dle âerveného seznamu âR, zacho-
val˘ch vodních a mokfiadních spoleãenstev, mozaiky bez-
kolencov˘ch slatinn˘ch a zra‰elinûn˘ch luk, rákosin
a porostÛ vysok˘ch ostfiic s fiadou chránûn˘ch a ohroÏe-
n˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Lokalita je dÛleÏit˘m
biocentrem v zemûdûlské krajinû.

âást druhá

âlánek 2
BliÏ‰í ochranné podmínky 

Na území pfiírodní památky je moÏno pouze s pfiedcho-
zím souhlasem orgánu ochrany pfiírody:

a) provádût zmûny druhu (kultury) pozemkÛ, zmûny
zpÛsobu jejich vyuÏití a zalesÀování nelesních po-
zemkÛ,

b) umísÈovat a povolovat stavby, vãetnû staveb jedno-
duch˘ch a drobn˘ch a provádût zmûny staveb,

c) zámûrnû roz‰ifiovat geograficky nepÛvodní druhy
rostlin a ÏivoãichÛ, sbírat zvlá‰tû chránûné druhy
rostlin a hub, odchytávat Ïivoãichy, kromû v˘konu
práva myslivosti, rybáfiství a managementov˘ch
opatfiení provádûn˘ch podle plánu péãe,

d) pouÏívat biocidy*) a hnojiva s v˘jimkou atraktantÛ
a repelentÛ pro ochranu lesa,

e) jezdit na kole a na koni mimo cesty, vjíÏdût a parko-
vat motorová vozidla a pfiívûsy mimo silnice a úãelo-
vé komunikace a místa vyhrazená orgány ochrany
pfiírody, kromû vjezdu a setrvání vozidel orgánÛ stát-
ní správy, vozidel potfiebn˘ch pro lesní a zemûdûlské
hospodafiení, obranu státu, poÏární ochranu, zdra-
votní a veterinární sluÏbu a vozidel vodohospodáfi-
sk˘ch organizací,

f) rozdûlávat ohnû a zfiizovat tábofii‰tû, pofiádat hro-
madné turistické, sportovní, kulturní a poznávací
akce, pfii sportovním rybolovu vnadit jin˘m zpÛso-
bem neÏ za pouÏití krmítek, která jsou pevnou sou-
ãástí udice,

g) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,

h) provádût jakoukoli prÛzkumnou geologickou ãin-
nost a terénní úpravy,

i) zfiizovat nové vefiejnû pfiístupné úãelové komunika-
ce, stezky, pû‰iny a turistické trasy,

j) krmit a pfiikrmovat zvûfi, umísÈovat myslivecká zafií-
zení, která zpÛsobují kumulaci zvûfie (krmelce, lizy
apod.),

k) odbahÀovat a upravovat stávající vodní plochy, mû-
nit stávající vodní reÏim, provádût mimofiádnou ma-
nipulaci s vodní hladinou na vodních nádrÏích,

*) Biocidním pfiípravkem je pfiípravek obsahující jednu nebo více úãinn˘ch látek urãen˘ k niãení, odpuzování, zne‰kodÀování, za-
bránûní úãinku nebo dosaÏení jiného regulaãního úãinku na jak˘koliv ‰kodliv˘ organismus chemick˘m nebo biologick˘m zpÛsobem
(seznam typÛ biocidních pfiípravkÛ se struãn˘m popisem kaÏdého typu je uveden v pfiíloze zákona ã. 120/2002 Sb., o podmínkách
uvádûní biocidních pfiípravkÛ a úãinn˘ch látek na trh a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ).



l) provádût tûÏební zásahy v lesních porostech v rozsa-
hu jiném, neÏ kter˘ stanoví schválen˘ plán péãe.

âlánek 3
V˘kon vlastnick˘ch a jin˘ch práv

Vlastníci (nájemci) pozemkÛ, na nichÏ byla zfiízena
pfiírodní památka, jsou povinni strpût provádûní zásahÛ
ke zlep‰ení pfiírodního ãi krajinného prostfiedí a umoÏnit
osobám, které je zaji‰Èují, vstup na pozemek.

âlánek 4
Plán péãe

ZpÛsob hospodafiení na území pfiírodní památky
urãuje plán péãe, kter˘ je uloÏen na Krajském úfiadû Krá-
lovéhradeckého kraje a Agentufie ochrany pfiírody a kra-
jiny âR.

âlánek 5
Ochranné pásmo

(1) K zabezpeãení pfiírodní památky pfied ru‰iv˘mi
vlivy se vyhla‰uje ochranné pásmo, které leÏí pouze na
pozemcích v k. ú. Kluky p. ã. 162/1, 162/2, 162/3, 235, 236,
237, 244/1, 244/2, 245/4, 248, 474/1, 474/2, 474/3, 474/4,
490/1 a v k. ú. Tfiebe‰ na pozemcích p. ã. 584, 585/1, 588/1,
588/4, 588/5, 588/8, 677. Pro ostatní území pfiírodní pa-
mátky se ochranné pásmo nestanoví.

(2) Na území ochranného pásma pfiírodní památky
je moÏno pouze s pfiedchozím souhlasem orgánu ochra-
ny pfiírody:

a) umísÈovat a povolovat stavby, vãetnû staveb jedno-
duch˘ch a drobn˘ch a provádût zmûny staveb,

b) provádût terénní a vodohospodáfiské úpravy,

c) mûnit kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich vyuÏití,

d) pouÏívat biocidy.

âlánek 6
Souhlas k nûkter˘m ãinnostem v pfiírodní památce

Souhlas k nûkter˘m ãinnostem stanoven˘m v bliÏ-
‰ích ochrann˘ch podmínkách mÛÏe vydat Krajsk˘ úfiad
Královéhradeckého kraje.

âlánek 7
Oznaãení pfiírodní památky

Hranice pfiírodní památky budou (v souladu s § 13
vyhl. MÎP âR ã. 395/1992 Sb., kterou se provádûjí nûkte-
rá ustanovení zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody
a krajiny, v platném znûní) oznaãeny tabulemi s mal˘m
státním znakem âeské republiky a oznaãením pfiírodní
památka. Lomové body hranice budou oznaãeny na hra-
niãních sloupcích dvûma ãerven˘mi pruhy.

âlánek 8
Závûreãná ustanovení

(1) Nafiízení Rady Královéhradeckého kraje o zfiíze-
ní pfiírodní památky vãetnû plánu péãe a mapov˘ch pod-
kladÛ je uloÏeno na Krajském úfiadû Královéhradeckého
kraje, Agentufie ochrany pfiírody a krajiny âR.

(2) Tímto nafiízením se ru‰í ãlánek II., bod 1.1. vy-
hlá‰ky ã. j. 166/88 Okresního národního v˘boru v Hradci
Králové, ze dne 18. 2. 1988, o zvlá‰tní ochranû v˘znam-
n˘ch stromÛ a území v okrese Hradec Králové (kterou
byla vyhlá‰ena pfiírodní památka Roudniãka a Datlík).

(3) Pfiílohou tohoto nafiízení je grafické znázornûní
hranic pfiírodní památky Roudniãka a Datlík a jejího
ochranného pásma.

(4) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady
Královéhradeckého kraje ã. RK/34/1312/2006 dne 22. 11.
2006.

âlánek 9
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jeho vyhlá‰ení.
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Ing. Pavel Bradík v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Helmut Dohnálek v. r.
1. námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Pfiíloha
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 3/2006
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Vydává Královéhradeck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 817 120, fax.: 495 817 122
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Grafické znázornûní hranic pfiírodní památky Roudniãka a Datlík a jejího ochraného pásma.


