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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  S t fi e d o ã e s k é h o  k r a j e

âástka 7 Rozesláno dne 14. srpna 2007

O B S A H

2. Nafiízení Stfiedoãeského kraje o zfiízení pfiírodní památky Písãina u Tuhanû

Vefiejnoprávní smlouvy

199/VS/2007 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Dolní BfieÏany a obcí Libefi
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti stavebního úfiadu

200/VS/2007 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Dolní BfieÏany a obcí Zlatníky-Hodkovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti stavebního úfiadu
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2
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 2/2007
ze dne 28. 6. 2007,

o zfiízení pfiírodní památky Písãina u Tuhanû

Rada Stfiedoãeského kraje jako orgán pfiíslu‰n˘ po-
dle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a podle § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydává
toto nafiízení:

âl. 1
Vymezení pfiírodní památky a její poslání

(1) Zfiizuje se pfiírodní památka Písãina u Tuhanû
(dále jen „pfiírodní památka“).

(2) Pfiírodní památka se rozkládá v okrese Mûlník
v katastrálním území TuhaÀ na pozemkov˘ch parcelách
dle katastru nemovitostí ã. 690/14 ãást, 690/47 a 690/1
ãást. Hranice pfiírodní památky se stanovují uzavfien˘mi
geometrick˘mi obrazci s pfiím˘mi stranami, jejichÏ vrcho-
ly jsou urãeny soufiadnicemi udan˘mi v jednotné tri-
gonometrické síti katastrální.1) Seznamy soufiadnic uza-
vfien˘ch geometrick˘ch obrazcÛ a jejich jednotliv˘ch
vrcholÛ uspofiádan˘ch tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
jsou obsaÏeny v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení.

(3) Celková v˘mûra pfiírodní památky bez ochranné-
ho pásma ãiní 0,43 ha. Orientaãní grafické znázornûní
území pfiírodní památky je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 k to-
muto nafiízení.

(4) Pfiedmûtem ochrany v lokalitû celé pfiírodní pa-
mátky jsou spoleãenstva písãin s v˘skytem pískomiln˘ch
druhÛ, napfi. hmyzu klopu‰ky Anapus longicornis, hra-
bulky Byrsinus (=Aethus) flavicornis a chrousta mlynafií-
ka (Polyphylla fullo), z druhÛ rostlin jitrocel píseãn˘
(Plantago arenaria).

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

V pfiírodní památce lze vykonávat jen s pfiedchozím
písemn˘m souhlasem Krajského úfiadu Stfiedoãeského

kraje udûlen˘m podle ust. § 44 zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, tyto ãinnosti a zásahy:

a) vjíÏdût do zvlá‰tû chránûného území s v˘jimkou
vlastníkÛ a nájemcÛ pozemkÛ pfii jejich fiádném
obhospodafiování v rámci plánu péãe a pfii v˘ko-
nu sluÏby orgánÛ státní správy, orgánÛ obrany
státu, poÏární ochrany, zdravotní a veterinární
sluÏby,

b) provádût vodohospodáfiské úpravy,
c) mûnit plochy, kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich

vyuÏití,
d) zavádût intenzivní chovy zvûfie,
e) tábofiit a rozdûlávat oheÀ,
f) pofiádat hromadné organizované sportovní nebo

spoleãenské akce,
g) pfiisévat kulturní trávy,
h) stavût, rekonstruovat, pfiemisÈovat myslivecká

zafiízení v‰eho druhu,
i) skládkovat odpady,
j) vyuÏívat pozemky takov˘m zpÛsobem, kter˘ by

nepfiíznivû mûnil vlastnosti dochovaného pfiírod-
ního prostfiedí (naru‰ovat abiotické i biotické
prvky prostfiedí) s v˘jimkou hospodafiení podle
schváleného plánu péãe,

k) zámûrnû ru‰it volnû Ïijící Ïivoãichy nebo jinak za-
sahovat do jejich pfiirozeného v˘voje a prostfiedí,

l) umisÈovat stavby,
m) pouÏívat biocidy.

âl. 3
Ochranné pásmo

(1) Pfied ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje pfiírodní
rezervaci ochranné pásmo, které se rozkládá na pozem-
kov˘ch parcelách dle katastru nemovitostí ã. 690/1 ãást,
710/1 ãást (709 ãást a 707 ãást podle pozemkového ka-
tastru), 710/43 ãást, 710/45 ãást (704/1 ãást podle pozem-
kového katastru) v katastrálním území TuhaÀ. Hranice
ochranného pásma pfiírodní památky se stanoví samo-
statn˘m uzavfien˘m geometrick˘m obrazcem s pfiím˘mi
stranami, jehoÏ vrcholy jsou urãeny soufiadnicemi udan˘-

1) Nafiízení vlády ã. 430/2006 Sb., o stanovení geodetick˘ch referenãních systémÛ a státních mapov˘ch dûl závazn˘ch na území státu a zásadách jejich po-
uÏívání.
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mi v jednotné trigonometrické síti katastrální.1) Seznamy
soufiadnic uzavfien˘ch geometrick˘ch obrazcÛ a jejich jed-
notliv˘ch vrcholÛ uspofiádan˘ch tak, jak jdou v obrazcích
za sebou, jsou obsaÏeny v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení.

(2) Celková v˘mûra ochranného pásma ãiní 1,09 ha.
Orientaãní grafické znázornûní území ochranného pás-
ma je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 k tomuto nafiízení.

(3) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody
a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, nezbytn˘ písem-
n˘ souhlas Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje.

âl. 4
Závûreãná ustanovení

(1) Toto nafiízení je uloÏeno u Krajského úfiadu Stfie-
doãeského kraje – Odboru Ïivotního prostfiedí a zemû-

dûlství, u Obecního úfiadu obce TuhaÀ a u Agentury
ochrany pfiírody a krajiny âeské republiky, povûfiené ve-
dením ústfiedního seznamu ochrany pfiírody podle § 12
vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., provádûjící zákon ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním lze postihnout jako pfiestupek nebo jako jin˘ správ-
ní delikt podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.2)

(3) Pfii vyfiizování Ïádostí o souhlas s v˘konem ãin-
ností a zásahÛ v pfiírodní památce, uveden˘ch v ãl. 2 a 3
tohoto nafiízení, se postupuje podle správního fiádu.

(4) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady
Stfiedoãeského kraje ã. 016-17/2007/RK dne 28. 6. 2007.

(5) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Ing. Vilém Îák v. r.
námûstek hejtmana

2) § 45 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 87 a § 88 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 2/2007

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou stanoveny 
hranice pfiírodní památky Písãina u Tuhanû.

âíslo bodu soufiadnice – y soufiadnice – x pofiadí bodu v obrazci
108002890024 732610.05 1021011.93 01
108002890100 732577.34 1021029.57 02
108002890109 732536.14 1021066.14 03
108003330007 732515.53 1021072.58 04
108003330008 732571.74 1021069.03 05
108003330009 732625.02 1021064.64 06
108003330016 732619.61 1021051.04 07
108003330017 732618.95 1021036.62 08
108003330018 732618.98 1021031.30 09
108003330019 732671.50 1021012.75 10
108003330021 732649.16 1020985.27 11
108003330024 732592.80 1021021.23 12

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou stanoveny 
hranice ochranného pásma pfiírodní památky Písãina u Tuhanû (severov˘chodní ãást)

âíslo bodu soufiadnice – y soufiadnice – x pofiadí bodu v obrazci
108002890024 732610.05 1021011.93 01
108002890100 732577.34 1021029.57 02
108002890109 732536.14 1021066.14 03
108003330001 732563.31 1020953.30 04
108003330002 732540.99 1020968.64 05
108003330003 732524.23 1020980.16 06
108003330004 732486.13 1021006.36 07
108003330005 732469.10 1021018.06 08
108003330006 732499.72 1021055.46 09
108003330007 732515.53 1021072.58 10
108003330024 732592.80 1021021.23 11

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou stanoveny 
hranice ochranného pásma pfiírodní památky Písãina u Tuhanû (jihozápadní ãást)

âíslo bodu soufiadnice – y soufiadnice – x pofiadí bodu v obrazci
108003330009 732625.02 1021064.64 01
108003330011 732658.49 1021054.58 02
108003330012 732676.23 1021045.97 03
108003330013 732685.01 1021037.81 04
108003330014 732689.06 1021027.65 05
108003330015 732684.61 1021007.12 06
108003330016 732619.61 1021051.04 07
108003330017 732618.95 1021036.62 08
108003330018 732618.98 1021031.30 09
108003330019 732671.50 1021012.75 10
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199/VS/2007 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Dolní BfieÏany a obcí Libefi
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti stavebního úfiadu
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 24. ledna 2007.
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200/VS/2007 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Dolní BfieÏany a obcí Zlatníky-Hodkovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti stavebního úfiadu
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 20. ledna 2007.
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ST¤EDOâESKÉHO KRAJE

Vydává Stfiedoãesk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh bude
vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2007 ãiní 700 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Stfiedoãeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401


