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Rada Královéhradeckého kraje na základû ustano-
vení § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfií-
rody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu
s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
schválila dne 7. 10. 2009 sv˘m usnesením ã. 29/1345/2009
vydání tohoto nafiízení:

âást první

âlánek 1
Vymezení pfiírodní památky a její poslání

(1) Zfiizuje se pfiírodní památka U âtvrteãkova ml˘na.

(2) Pfiírodní památka U âtvrteãkova ml˘na se roz-
kládá v okrese Rychnov nad KnûÏnou, na území obcí
SnûÏné a Dobfiany, v katastrálním území SnûÏné, na po-
zemkov˘ch parcelách ã. st. 106, ã. 694, ã. 754/2, ã. 758, ã. 759,
ã. 760, ã. 766/1, ã. 1037/3, ã. 1069/2, ã. 1070 a v katastrálním
území Dobfiany v Orlick˘ch horách, na pozemkov˘ch
parcelách ã. 242/1, ã. 244, ã. 245/2, ã. 1353/4, ã. 1354/2.

(3) Rozloha pfiírodní památky je 18 515 m2.

(4) Úãelem zfiízení pfiírodní památky je ochrana bo-
haté populace bledule jarní (Leucojum vernum) a spole-
ãenstva vlhk˘ch luk.

âást druhá

âlánek 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

Na území pfiírodní památky je moÏno pouze s pfied-
chozím souhlasem orgánu ochrany pfiírody:

a) provádût zmûny druhu (kultury) pozemkÛ,
b) umísÈovat a povolovat stavby, vãetnû staveb jed-

noduch˘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˘ko-
nu práva myslivosti a managementov˘ch opatfie-
ní 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 par-
kovat motorová vozidla a pfiívûsy mimo silnice
a úãelové komunikace a místa vyhrazená orgány
ochrany pfiírody, kromû vjezdu a setrvání vozidel
orgánÛ státní správy, vozidel potfiebn˘ch pro les-
ní a zemûdûlské hospodafiení, obranu státu, po-
Ïární ochranu, zdravotní a veterinární sluÏbu
a vozidel vodohospodáfisk˘ch organizací,

f) rozdûlávat ohnû a zfiizovat tábofii‰tû, pofiádat
hromadné turistické, sportovní, kulturní a pozná-
vací akce,

g) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
h) provádût jakoukoli prÛzkumnou geologickou

ãinnost a terénní úpravy,
i) zfiizovat nové vefiejnû pfiístupné úãelové komuni-

kace, stezky, pû‰iny a turistické trasy,
j) krmit a pfiikrmovat zvûfi, umisÈovat myslivecká

zafiízení, která zpÛsobují kumulaci zvûfie (krmel-
ce, lizy apod.),

k) mûnit stávající vodní reÏim,
l) provádût tûÏební zásahy v lesních porostech

v rozsahu 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 ur-
ãuje plán péãe, kter˘ je uloÏen na Krajském úfiadû Králo-
véhradeckého kraje a Agentufie ochrany pfiírody a kraji-
ny âR.

2
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 2/2009
ze dne 7. 10. 2009,

o zfiízení pfiírodní památky U âtvrteãkova ml˘na
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âlánek 5
Ochranné pásmo

(1) Ochrann˘m pásmem je na základû § 37 odst. 1 zá-
kona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o ochranû pfiíro-
dy“), území do vzdálenosti 50 m od hranic pfiírodní
památky U âtvrteãkova ml˘na.

(2) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona o ochranû pfiírody nezbytn˘ souhlas
Krajského úfiadu Královéhradeckého kraje.

âlánek 6
Oznaãení pfiírodní památky

Hranice pfiírodní památky jsou oznaãeny v souladu
s § 11 vyhl. MÎP âR ã. 60/2008 Sb., o plánech péãe,
oznaãování a evidenci území chránûn˘ch podle zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a o zmûnû vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb.,
kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ (vyhlá‰ka o plánech péãe, oznaãování
a evidenci chránûn˘ch území).

âlánek 7
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 v˘nos Okresního národ-
ního v˘boru v Rychnovû nad KnûÏnou, ã. 338, ze dne
14. 11. 1985, v ãásti písmena c) o vyhlá‰ení chránûn˘ch
pfiírodních v˘tvorÛ, kter˘m byl vyhlá‰en pfiírodní v˘tvor
U âtvrteãkova ml˘na.

(3) Pfiílohou ã. 1 tohoto nafiízení je grafické znázor-
nûní hranic pfiírodní památky U âtvrteãkova ml˘na.

(4) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady Krá-
lovéhradeckého kraje ã. RK 29/1345/2009 dne 7. 10. 2009.

âlánek 8
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Králové-
hradeckého kraje.

Bc. Lubomír Franc v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Josef Táborsk˘ v. r.
1. námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Pfiíloha
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 2/2009
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Rada Královéhradeckého kraje na základû ustano-
vení § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfií-
rody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu
s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
schválila dne 7. 10. 2009 sv˘m usnesením ã. 29/1346/2009
vydání tohoto nafiízení:

âást první

âlánek 1
Vymezení pfiírodní památky a její poslání

(1) Zfiizuje se pfiírodní památka Broumarské slatiny

(2) Pfiírodní památka Broumarské slatiny se rozklá-
dá v okrese Rychnov nad KnûÏnou, v obci Semechnice,
katastrálním území Semechnice, na pozemkov˘ch par-
celách ã. 595/3, ã. 597/3, ã. 602, ã. 620/2, ã. 620/8, ã. 620/14,
ã. 626.

(3) Rozloha pfiírodní památky je 100 627 m2.

(4) Úãelem zfiízení pfiírodní památky je ochrana cen-
né slatinné, bezkolencové louky a porostÛ vysok˘ch ostfiic,
mokfiadní ol‰iny, jasano-ol‰ového luhu a vlhké dubohabfii-
ny s v˘skytem zvlá‰tû chránûn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ
rostlin a ÏivoãichÛ ve v‰ech jmenovan˘ch biotopech.

âást druhá

âlánek 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

Na území pfiírodní památky je moÏno pouze s pfied-
chozím souhlasem orgánu ochrany pfiírody:

a) provádût zmûny druhu (kultury) pozemkÛ,
b) umísÈovat a povolovat stavby, vãetnû staveb jed-

noduch˘ch a drobn˘ch, a provádût zmûny staveb,
c) zámûrnû roz‰ifiovat geograficky nepÛvodní dru-

hy rostlin a ÏivoãichÛ, sbírat zvlá‰tû chránûné
druhy rostlin a hub, odchytávat Ïivoãichy, kromû
v˘konu práva myslivosti 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 par-
kovat motorová vozidla a pfiívûsy mimo silnice
a úãelové komunikace a místa vyhrazená orgány
ochrany pfiírody, kromû vjezdu a setrvání vozidel
orgánÛ státní správy, vozidel potfiebn˘ch pro les-
ní a zemûdûlské hospodafiení, obranu státu, po-
Ïární ochranu, zdravotní a veterinární sluÏbu
a vozidel vodohospodáfisk˘ch organizací,

f) rozdûlávat ohnû a zfiizovat tábofii‰tû, pofiádat
hromadné turistické, sportovní, kulturní a pozná-
vací akce,

g) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
h) provádût jakoukoli prÛzkumnou geologickou

ãinnost a terénní úpravy,
i) zfiizovat nové vefiejnû pfiístupné úãelové komuni-

kace, stezky, pû‰iny a turistické trasy,
j) krmit a pfiikrmovat zvûfi, umisÈovat myslivecká

zafiízení, která zpÛsobují kumulaci zvûfie (krmel-
ce, lizy apod.),

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

l) provádût tûÏební zásahy v lesních porostech
v rozsahu 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.

3
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 3/2009
ze dne 7. 10. 2009,

o zfiízení pfiírodní památky Broumarské slatiny
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âlánek 5
Ochranné pásmo

(1) Ochrann˘m pásmem je na základû § 37 odst. 1 zá-
kona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o ochranû pfiíro-
dy“), území do vzdálenosti 50 m od hranic pfiírodní
památky Broumarské slatiny.

(2) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona o ochranû pfiírody nezbytn˘ souhlas
Krajského úfiadu Královéhradeckého kraje.

âlánek 6
Oznaãení pfiírodní památky

Hranice pfiírodní památky jsou oznaãeny v souladu
s § 11 vyhl. MÎP âR ã. 60/2008 Sb. o plánech péãe, ozna-
ãování a evidenci území chránûn˘ch podle zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a o zmûnû vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb.,
kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ.

âlánek 7
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 v˘nos Okresního národ-
ního v˘boru v Rychnovû nad KnûÏnou, ze dne 5. 7. 1984,
v ãásti písmena e) o vyhlá‰ení pfiírodních v˘tvorÛ, kte-
r˘m byl vyhlá‰en pfiírodní v˘tvor Broumarské slatiny.

(3) Pfiílohou ã. 1 tohoto nafiízení je grafické znázor-
nûní hranic pfiírodní památky Broumarské slatiny.

(4) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady Krá-
lovéhradeckého kraje ã. RK 29/1346/2009 dne 7. 10. 2009.

âlánek 8
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Králové-
hradeckého kraje.

Bc. Lubomír Franc v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Josef Táborsk˘ v. r.
1. námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Pfiíloha
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 3/2009

M
ap

ov
˘ 

zá
kr

es
pfi

ír
od

ní
 p

am
át

ky
B

ro
um

ar
sk

é 
sl

at
in

y



âástka 3/2009 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 152

VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vydává Královéhradeck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námûstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, fax.: 495 817 122
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, 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 2009 ãiní 900 Kã bez DPH; 981 Kã vãetnû 9% DPH.
Vychází dle potfieb Královéhradeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonním ãísle: 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:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax.: 246 040 401


