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3
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 3/2007
ze dne 13. 8. 2007,

o zfiízení pfiírodní památky Vlãí rokle

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) Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(dále jen „zákon o ochranû pfiírody a krajiny“), Rada
Stfiedoãeského kraje zfiizuje pfiírodní památku Vlãí rokle
(dále jen „pfiírodní památka“).

(2) Pfiírodní památka se rozkládá v okrese Bene‰ov
v katastrálním území Krhanice. Hranice pfiírodní památ-
ky se stanovují uzavfien˘m geometrick˘m obrazcem s pfií-
m˘mi stranami, jehoÏ vrcholy jsou urãeny soufiadnicemi
udan˘mi v jednotné trigonometrické síti katastrální.1) Se-
znamy soufiadnic jednotliv˘ch vrcholÛ uzavfieného geo-
metrického obrazce uspofiádan˘ch tak, jak jdou v obrazci
za sebou, jsou obsaÏeny v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení.

(3) Celková v˘mûra pfiírodní památky bez ochranné-
ho pásma ãiní 8,513 ha. Orientaãní grafické znázornûní
území pfiírodní památky je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 k to-
muto nafiízení.

(4) Pfiedmûtem ochrany pfiírodní památky je cenn˘
fragment staré acidofilní buãiny (Luzulo – Fagion)
v kombinaci s geologick˘m fenoménem – balvanit˘m
rozpadem biotitické Ïuly.

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona
o ochranû pfiírody a krajiny se stanovují následující bliÏ-
‰í ochranné podmínky:

V pfiírodní památce lze jen s pfiedchozím písemn˘m
souhlasem Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, udûle-
n˘m podle § 44 zákona o ochranû pfiírody a krajiny, vy-
konávat tyto ãinnosti a zásahy:

a) vjíÏdût do zvlá‰tû chránûného území s v˘jimkou
vlastníkÛ a nájemcÛ pozemkÛ pfii jejich fiádném
obhospodafiování v rámci schváleného plánu pé-
ãe a pfii v˘konu sluÏby orgánÛ státní správy, orgá-
nÛ obrany státu, poÏární ochrany, zdravotní a ve-
terinární sluÏby,

b) pouze s pfiedchozím souhlasem je vefiejnosti po-
voleno vstupovat mimo znaãenou turistickou
stezku,

c) mûnit kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich vyuÏití,
d) zavádût intenzivní chovy zvûfie,
e) tábofiit a rozdûlávat oheÀ,
f) pofiádat hromadné sportovní nebo spoleãenské

akce,
g) pouÏívat s v˘jimkou kalamitních stavÛ a ochranû

proti zvûfii chemické prostfiedky,
h) stavût, rekonstruovat, pfiemisÈovat myslivecká

zafiízení v‰eho druhu,
i) skládkovat odpady,
j) tûÏit kamenivo ãi jinou formou dob˘vat nerostné

suroviny,
k) 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,

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

m) umisÈovat stavby,
n) pouÏívat biocidy s v˘jimkou zásahÛ dle schvále-

ného plánu péãe.

âl. 3
Ochranné pásmo

(1) Pfied ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje pfiírodní
památku ochranné pásmo, které je v souladu s ustanove-
ním § 37 odst. 1 zákona o ochranû pfiírody a krajiny tvo-

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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fieno souvisl˘m pásem o ‰ífice 50 m, kter˘ z vnûj‰í strany
kopíruje hranice pfiírodní památky.

(2) Celková v˘mûra ochranného pásma ãiní 9,704 ha.
Orientaãní grafické znázornûní území ochranného pás-
ma je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 k tomuto nafiízení.

(3) V ochranném pásmu je k ãinnostem stanoven˘m
v § 37 odst. 2 zákona o ochranû pfiírody a krajiny nezbyt-
n˘ písemn˘ 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 Krhanice a u Agentury

ochrany pfiírody a krajiny âeské republiky, povûfiené ve-
dením ústfiedního seznamu ochrany pfiírody podle § 12
vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., kterou se provádûjí nûkterá
ustanovení zákona o ochranû pfiírody a krajiny.

(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. 043-21/2007/RK ze dne 13. 8. 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. 3/2007

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrického obrace, kter˘mi jsou stanoveny 
hranice pfiírodní památky Vlãí rokle.

âíslo bodu soufiadnice – y soufiadnice – x pofiadí vrcholÛ v obrazci
078005580001 737974.63 1067398.97 1
078005580002 737953.85 1067487.03 2
078005580003 737923.06 1067544.72 3
078005580004 737849.37 1067614.25 4
078005580005 737835.58 1067671.35 5
078005580006 737867.00 1067681.51 6
078005580007 738000.56 1067598.22 7
078005580008 738034.37 1067589.80 8
078005580009 738165.91 1067611.65 9
078005580010 738265.88 1067635.00 10
078005580011 738297.47 1067674.93 11
078005580012 738316.53 1067663.48 12
078005580013 738300.20 1067622.37 13
078005580014 738320.95 1067583.44 14
078005580015 738338.29 1067561.81 15
078005580016 738378.42 1067540.18 16
078005580017 738415.83 1067499.86 17
078005580017 738423.78 1067463.03 18
078005580019 738439.18 1067417.56 19
078005580020 738427.99 1067415.63 20
078005580021 738337.37 1067500.57 21
078005580022 738299.25 1067502.09 22
078005580023 738250.87 1067532.81 23
078005580024 738245.53 1067477.45 24
078005580025 738230.95 1067407.73 25
078005580026 738225.31 1067365.34 26
078005580027 738152.89 1067407.85 27
078005580028 738118.04 1067424.42 28
078005580029 738089.19 1067428.08 29
078005580030 738039.26 1067416.81 30
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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


