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2
NA¤ÍZENÍ

PlzeÀského kraje ã. 2/2006
ze dne 28. 3. 2006,

o zfiízení pfiírodní památky „Îìár u Chodského Újezda“ a stanovení bliÏ‰ích ochrann˘ch podmínek

Rada PlzeÀského kraje se dne 28. 3. 2006 usnesla
podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve  znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, vydat na základû ustanovení § 77a odst. 2 zákona
âNR ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
ã. 114/1992 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 36 toho-
to zákona, toto nafiízení:

âl. 1
Pfiedmût úpravy

(1) Zfiizuje se pfiírodní památka „Îìár u Chodského
Újezda“.

(2) Posláním pfiírodní památky je ochrana mokfiadu
s ostfiicov˘m spoleãenstvem (as. Caricetum goodenowii)
s bohat˘m v˘skytem prstnatce májového.

âl. 2
Vymezení pfiírodní památky 

(1) Pfiírodní památka se nachází v PlzeÀském kraji,
v okrese Tachov, v katastrálním území Chodsk˘ Újezd na
ãásti pozemku p. ã. 1921/1. Celková v˘mûra pfiírodní pa-
mátky ãiní 0,4352 ha.

(2)Hranice pfiírodní památky je stanovena uzavfie-
n˘m geometrick˘m obrazcem s pfiím˘mi stranami, jehoÏ
vrcholy jsou urãeny soufiadnicemi udan˘mi v soufiadni-
covém systému S-JTSK.1) Seznam soufiadnic jednotli-
v˘ch vrcholÛ geometrického obrazce tak, jak jdou v ob-
razci za sebou, jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 tohoto
nafiízení. Grafické znázornûní pfiírodní památky je obsa-
Ïeno v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení.

(3) Mapové podklady, v nichÏ je zakresleno území
pfiírodní památky, jsou uloÏeny v ústfiedním seznamu
ochrany pfiírody.

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky pfiírodní památky

Jen s pfiedchozím souhlasem orgánu ochrany pfiíro-
dy2) lze na území pfiírodní památky 

a) povolovat a umísÈovat nové stavby,
b) mûnit dochované pfiírodní prostfiedí, napfi. zalesÀo-

vat, odvodÀovat, rozorávat,
c) pouÏívat chemické prostfiedky,
d) pfiikrmovat ve‰kerou zvûfi,
e) provádût intenzivní chov zvûfie.

âl. 4
Ochranné pásmo

(1) Pfied ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje pfiírodní
památku ochranné pásmo do vzdálenosti 50 m od jejích
hranic.

(2) Ochranné pásmo zahrnuje ãásti parcel
p. ã. 1921/1, 1921/2, 3571/1, 1925/2, 1929/4, 3639/1, 3568/1
v k. ú. Chodsk˘ Újezd.

(3) V ochranném pásmu je nezbytn˘ pfiedchozí sou-
hlas orgánu ochrany pfiírody2) k ãinnostem uveden˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb.

âl. 5
Zru‰ovací ustanovení

Zru‰uje se nafiízení Okresního úfiadu Tachov ã. 1/99
ze dne 6. 1. 1999 o zfiízení pfiírodní památky „Îìár
u Chodského Újezda“.

âl. 6
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následují-
cím po dni, kdy bylo vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ PlzeÀského kraje.

1) Nafiízení vlády ã. 116/1995 Sb., kter˘m se stanoví geodetické referenãní systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich pouÏívání.
2) Pfiíslu‰n˘m orgánem ochrany pfiírody je dle ustanovení § 77a odst. 3 písm. f) zákona ã. 114/1992 Sb. Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje.

MUDr. Petr Zimmermann v. r.
hejtman

MVDr. Václav âerven˘ v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení PlzeÀského kraje ã. 2/2006

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrického obrazce, kter˘m je stanovena hranice
pfiírodní památky „Îìár u Chodského Újezda“

âíslo bodu Y X

05600187001 874436.37 1048511.52

05600187004 874505.49 1048459.73

05600187004 874495.99 1048430.86

05600187007 874425.56 1048484.20

05600187008 874389.59 1048506.63

05600187009 874405.60 1048533.97

05600187011 874391.88 1048559.65

05600187012 874382.06 1048552.50
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení PlzeÀského kraje ã. 2/2006

Grafické znázornûní pfiírodní památky „Îìár u Chodského Újezda“ a jejího ochranného pásma
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Rada PlzeÀského kraje se dne 25. 4. 2006 usnesla po-
dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydat na základû
ustanovení § 77a odst. 2 zákona âNR ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(dále jen zákon ã. 114/1992 Sb.), a v souladu s ustanove-
ním § 33 a 37 tohoto zákona, toto nafiízení:

âl. 1
Pfiedmût úpravy

(1) Zfiizuje se pfiírodní rezervace „HÛrky“.

(2) Posláním pfiírodní rezervace je ochrana mozaiky
reprezentativních a zachoval˘ch typÛ ra‰elini‰È, slatini‰È
a mokfiadních ol‰in s v˘skytem ohroÏen˘ch druhÛ rost-
lin.

âl. 2
Vymezení pfiírodní rezervace 

(1) Pfiírodní rezervace se nachází v PlzeÀském kraji,
v okrese PlzeÀ-sever, v katastrálním území HÛrky 
u Zahrádky a Zahrádka u V‰erub na celém pozemku
p. ã. 704/1 a ãástech  pozemkÛ p. ã. 690, 691, 700, 703,
704/2, 705/2, 712/1, 712/2, 1179/1, 1180/1, 1183/1, 1184,
580/1, 580/2, 715, 717, 718 v k. ú. HÛrky u Zahrádky
a 417/1 v k. ú. Zahrádka u V‰erub.1) Celková v˘mûra pfií-
rodní rezervace ãiní 26,4959 ha.

(2) Hranice pfiírodní rezervace je stanovena dvûma
uzavfien˘mi geometrick˘mi obrazci s pfiím˘mi stranami,
jejichÏ vrcholy jsou urãeny soufiadnicemi udan˘mi v sou-
fiadnicovém systému S-JTSK.2) Seznam soufiadnic jed-
notliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, tak jak jdou
v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 tohoto
nafiízení, pfiiãemÏ geometrick˘ obrazec ãíslo 1 znázorÀu-
je lokalitu HÛrky I a geometrick˘ obrazec ãíslo 2 znázor-

Àuje lokalitu HÛrky II. Grafické znázornûní pfiírodní re-
zervace je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení.

(3) Mapové podklady, v nichÏ je zakresleno území
pfiírodní rezervace, jsou uloÏeny v ústfiedním seznamu
ochrany pfiírody.

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky pfiírodní rezervace

Jen s pfiedchozím souhlasem orgánu ochrany pfiíro-
dy3) lze na území pfiírodní rezervace 

a) mûnit druh pozemkÛ a mûnit zpÛsob jejich vyuÏití,
b) odvodÀovat pozemky,
c) volnû pfiikrmovat zvûfi,
d) provádût intenzivní chov zvûfie.

âl. 4
Ochranné pásmo

(1) Pfied ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje pfiírodní
rezervaci ochranné pásmo, které  zahrnuje ãásti pozem-
kÛ p. ã. 689, 690, 691, 698/3, 698/4, 700, 703, 704/2, 705/2,
712/1, 712/2, 753, 1179/1, 1180/1, 1183/1, 580/2, 717, 718,
1184 v k. ú. HÛrky u Zahrádky a 417/1 v k. ú. Zahrádka
u V‰erub.4) Celková v˘mûra ochranného pásma ãiní
26,4023 ha. Grafické znázornûní ochranného pásma je
obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení.

âl. 5 
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následují-
cím po dni, kdy bylo vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ PlzeÀského kraje.5)

3
NA¤ÍZENÍ

PlzeÀského kraje ã. 3/2006
ze dne 25. 4. 2006,

o zfiízení pfiírodní rezervace „HÛrky“ a stanovení bliÏ‰ích ochrann˘ch podmínek

MUDr. Petr Zimmermann v. r.
hejtman

MVDr. Václav âerven˘ v. r.
námûstek hejtmana

1) Vymezeno záznamem podrobného mûfiení zmûn, zhotoveného firmou Gekon spol. s r. o., ã. zak. 147-215/2005 ze dne 17. 6. 2005.
2) Nafiízení vlády ã. 116/1995 Sb., kter˘m se stanoví geodetické referenãní systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich pouÏívání.
3) Pfiíslu‰n˘m orgánem ochrany pfiírody je dle ustanovení § 77a odst. 3 písm. f) zákona ã. 114/1992 Sb. Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje.
4) Vymezeno záznamem podrobného mûfiení zmûn, zhotoveného firmou Gekon spol. s r. o., ã. zak. 147-215/2005 ze dne 17. 6. 2005.
5) Nabytím úãinnosti tohoto nafiízení se nepostupuje podle  v˘nosu ministerstva kultury ã. 59582/54-IX. ze dne 17. bfiezna 1955, o zfiízení státní pfiírodní

rezervace HÛrky.
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení PlzeÀského kraje ã. 3/2006

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou stanoveny hranice
pfiírodní rezervace „HÛrky“

âíslo bodu Y X

Geometrick˘ obrazec ã. 1 „HÛrky I“

064001470101 833651.99 1051415.63

064001470102 833624.59 1051425.06

064001470103 833598.82 1051368.29

064001470104 833600.24 1051318.98

064001470105 833660.09 1051267.60

064001470106 833656.37 1051200.75

064001470107 833683.76 1051111.85

064001470108 833674.02 1051034.54

064001470109 833677.16  1050990.14

064001470110 833689.05 1050959.02

064001470111 833726.53 1050965.75

064001470112 833764.42 1050987.07

064001470113 833821.09 1051001.91

064001470114 833856.65 1051016.06

064001470115 833890.34 1051044.53

064001470116 833857.22 1051096.90

064001470117 833898.84 1051145.58

064001470161 833898.50 1051168.64

064001470118 833820.02 1051143.70

064001470119 833764.38 1051211.82

064001470120 833892.77 1051258.00

064001470121 833869.74  1051299.74

064001470122 833798.85 1051370.03

064001470123 833731.93 1051391.46

064001470124 833695.94 1051402.72

âíslo bodu Y X

Geometrick˘ obrazec ã. 2 „HÛrky II“

064001470125 833647.52 1051889.11

064001470126 833611.71 1051894.56

064001470127 833598.36 1051886.28

064001470128 833513.00 1051847.70

064001470129 833419.14  1051975.33

064001470130 833357.69  1051977.86

064001470131 833319.50 1051993.77

064001470132 833274.32 1052012.29

064001470133 833198.68 1052064.85

218001040134 833095.29 1052075.07

218001040135 832989.43   1052051.21

218001040136 832993.16 1051977.14

218001040156 833009.06 1051940.21

218001040138 833066.65 1051882.65

064001470139 833132.84 1051863.00

064001470140 833182.86 1051841.71

064001470141 833248.01 1051806.32

064001470142 833303.06 1051766.45

064001470143 833316.51 1051735.79

064001470144 833380.13 1051650.75

064001470145 833412.73 1051627.63

064001470146 833418.51 1051575.24

064001470147 833426.05 1051538.23

064001470160 833466.10 1051488.27

064001470149 833518.25 1051432.16

064001470155 833651.67 1051536.27

064001470154 833645.53 1051593.12

064001470153 833628.73 1051680.03

064001470152 833625.74 1051701.17

064001470151 833624.24 1051763.36

064001470150 833625.72 1051788.34
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení PlzeÀského kraje ã. 3/2006

Grafické znázornûní pfiírodní rezervace „HÛrky“ a jejího ochranného pásma
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