
Roãník 2008

VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  O l o m o u c k é h o  k r a j e

âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008

O B S A H

1. Nafiízení Olomouckého kraje o stanovení úsekÛ silnic, na kter˘ch se nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost 
odstraÀováním snûhu a náledí

2. Nafiízení Olomouckého kraje, kter˘m se vyhla‰uje pfiírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo 
a stanovují bliÏ‰í ochranné podmínky pfiírodní památky
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Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/93/31/2008 ze dne 18. 9. 2008 podle ustanovení § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle
ustanovení § 27 odst. 6 zákona ã. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto
nafiízení:

âl. 1

Úseky silnic, na kter˘ch se pro jejich mal˘ dopravní
v˘znam nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost odstraÀová-
ním snûhu a náledí, se vymezují v pfiíloze ã. 1 tohoto na-
fiízení.

âl. 2

Tímto nafiízením se ru‰í nafiízení Olomouckého kra-
je ã. 4/2005 ze dne 8. 9. 2005, o stanovení úsekÛ silnic,
na kter˘ch se nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost odstraÀo-
váním snûhu a náledí, a nafiízení Olomouckého kraje
ã. 4/2006 ze dne 21. 9. 2006, kter˘m se mûní nafiízení Olo-
mouckého kraje ã. 4/2005 ze dne 8. 9. 2005, o stanovení
úsekÛ silnic, na kter˘ch se nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛd-
nost odstraÀováním snûhu a náledí.

âl. 3

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem ná-
sledujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Olomouckého kraje.

1
NA¤ÍZENÍ

Olomouckého kraje ã. 1/2008
ze dne 18. 9. 2008,

o stanovení úsekÛ silnic, na kter˘ch se nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost odstraÀováním snûhu a náledí

RNDr. Ivan Kosatík v. r.
hejtman

Ing. Pavel Horák v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Olomouckého kraje ã. 1/2008
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2
NA¤ÍZENÍ

Olomouckého kraje ã. 2/2008
ze dne 2. 10. 2008,

kter˘m se vyhla‰uje pfiírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo 
a stanovují bliÏ‰í ochranné podmínky pfiírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/94/50/2008 ze dne 2. 10. 2008 podle § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, k provedení § 77a
odst. 2 zákona ã.114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a kraji-
ny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení kraje:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nafiízením se vyhla‰uje pfiírodní památka
Malé laguny (dále jen „pfiírodní památka“).

(2) Pfiedmûtem ochrany v pfiírodní památce je v˘-
znamn˘ vodní a mokfiadní biotop v pfiímûstské krajinû,
refugium vzácn˘ch a zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ Ïivo-
ãichÛ.

âl. 2
Vymezení pfiírodní památky

(1) Pfiírodní památka1) se rozkládá v Olomouckém
kraji, v katastrálním území Pfierov na pozemcích
p. ã. 4793, 4798, 4799, 4810 (katastr nemovitostí).

(2) Hranice pfiírodní památky se stanoví uzavfien˘m
geometrick˘m polygonem, jehoÏ vrcholy jsou urãeny
soufiadnicemi udan˘mi v soufiadnicovém systému 
S-JTSK. Soufiadnice lomov˘ch bodÛ parcel pfiírodní
památky jsou obsaÏeny v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení.
Grafické znázornûní území pfiírodní památky do katast-
rální mapy je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení
a grafické znázornûní do ortofotomapy je uvedeno v pfií-
loze ã. 3 tohoto nafiízení. Celková v˘mûra pfiírodní pa-
mátky ãiní 2,9107 ha.

(3) Mapové podklady s podrobn˘m zákresem pfií-
rodní památky jsou uloÏeny v ústfiedním seznamu
ochrany pfiírody2) a na Krajském úfiadu Olomouckého
kraje.

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky

(1) Jen s pfiedchozím souhlasem pfiíslu‰ného orgánu
ochrany pfiírody 3) lze v pfiírodní památce:

a) provádût zmûny druhu pozemkÛ, zmûny zpÛsobu
jejich vyuÏívání,

b) zalesÀovat pozemky, které neslouÏí k plnûní
funkcí lesa,

c) odstraÀovat nebo vysazovat dfieviny rostoucí
mimo les,4) nejde-li o ãinnosti provádûné podle
schváleného plánu péãe,5)

d) povolovat a umísÈovat nové stavby, stavût oplo-
cení, vyjma oplocení zfiizovaného k ochranû mla-
d˘ch lesních porostÛ pfied zvûfií,

e) provádût zemní práce a terénní úpravy, tûÏit ne-
rosty nebo humolity, provádût geologické práce,

f) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
g) zámûrnû roz‰ifiovat geograficky nepÛvodní dru-

hy rostlin a ÏivoãichÛ,6)

h) sbírat zvlá‰tû chránûné druhy rostlin a hub,7) od-
chytávat Ïivoãichy kromû v˘konu práva mysli-
vosti, rybáfiství a opatfiení provádûn˘ch podle
schváleného plánu péãe,

i) pouÏívat hnojiva, chemické látky nebo pfiípravky,
nejde-li o ãinnosti provádûné podle schváleného
plánu péãe,

j) vypou‰tût nebo pfiikrmovat zvûfi, umísÈovat zafií-
zení související s v˘konem práva myslivosti,

k) odbahÀovat a upravovat stávající vodní plochy,
mûnit stávající vodní reÏim, provádût mimofiád-

1) § 36 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 3 písm. f) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4) § 3 odst. 1 písm. g) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) § 38 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) § 5 odst. 4 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
7) § 48 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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nou manipulaci s vodní hladinou na vodních ná-
drÏích,

l) vysazovat b˘loÏravé druhy ryb,
m) rozdûlávat ohnû a zfiizovat tábofii‰tû,
n) pofiádat hromadné turistické, sportovní, kulturní

a poznávací akce,
o) zfiizovat nové vefiejnû pfiístupné úãelové komuni-

kace, stezky, pû‰iny a turistické trasy,
p) vjíÏdût na kolech nebo na koních mimo vyznaãe-

né trasy,
q) vjíÏdût motorov˘mi vozidly a pfiívûsy a parkovat

je mimo silnice a úãelové komunikace a místa vy-
hrazená orgány ochrany pfiírody, kromû vjezdu
a setrvání  vozidel vlastníkÛ a nájemcÛ pro úãely
lesního a zemûdûlského hospodafiení, dále v zá-
jmu obrany státu, poÏární ochrany, zdravotní
a veterinární sluÏby, Policie âeské republiky,
obecní policie, sloÏek integrovaného záchranné-
ho systému státu a vozidel vodohospodáfisk˘ch
organizací a dal‰ích orgánÛ vefiejné a státní sluÏ-
by pfii v˘konu státní správy.

(2) BliÏ‰ími ochrann˘mi podmínkami nejsou dotãe-
ny zákazy vypl˘vající z jin˘ch právních pfiedpisÛ.

âl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpeãení pfiírodní památky pfied ru‰iv˘mi
vlivy z okolí se vyhla‰uje ochranné pásmo8) pfiírodní

památky, které se rozkládá v Olomouckém kraji, v ka-
tastrálním území Pfierov na pozemcích p. ã. 4785/1, 4792,
4797, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803/1, 4803/2, 4804, 4810,
6838 (katastr nemovitostí). Celková v˘mûra ochranného
pásma ãiní 4,5404 ha.

(2) Jen s pfiedchozím souhlasem pfiíslu‰ného orgánu
ochrany pfiírody9) lze v ochranném pásmu pfiírodní
památky:

a) zámûrnû roz‰ifiovat geograficky nepÛvodní dru-
hy rostlin a ÏivoãichÛ, vypou‰tût zvûfi a b˘loÏravé
druhy ryb,

b) odbahÀovat a upravovat stávající vodní plochy,
mûnit stávající vodní reÏim, provádût mimofiád-
nou manipulaci s vodní hladinou na vodních ná-
drÏích,

c) sbírat zvlá‰tû chránûné druhy rostlin a hub, od-
chytávat Ïivoãichy kromû v˘konu práva mysli-
vosti, rybáfiství a opatfiení provádûn˘ch podle
schváleného plánu péãe.

âl. 5
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem ná-
sledujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Olomouckého kraje.

RNDr. Ivan Kosatík v. r.
hejtman kraje

MUDr. Jitka Chalánková v. r.
námûstkynû hejtmana

8) § 37 odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
9) § 37 odst. 1 a § 77a odst. 3 písm. g) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Pfiíloha ã.1 
k nafiízení Olomouckého kraje ã. 2/2008
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Pfiíloha ã.2
k nafiízení Olomouckého kraje ã. 2/2008
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení Olomouckého kraje ã. 2/2008
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Vydává: Olomouck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
tel.: 585 508 112, fax: 585 508 851
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 po dodání úplného roãníku na základû
skuteãnû vydan˘ch ãástek. Záloha na rok 2008 ãiní 800 Kã bez DPH; 872 Kã vãetnû 9% DPH.
Vychází dle potfieby.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (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


