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âástka 1/2001

Roãník 2009

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 3

Rozesláno dne 26. ﬁíjna 2009

O B S A H
2. Naﬁízení Stﬁedoãeského kraje o zﬁízení pﬁírodní památky Paﬁezit˘
3. Naﬁízení Stﬁedoãeského kraje o zﬁízení pﬁírodní památky Jezírko u Dobﬁí‰e
4. Naﬁízení Stﬁedoãeského kraje o zﬁízení pﬁírodního parku Hﬁebeny

Veﬁejnoprávní smlouvy

52/VS/2009 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi obcí Koleã a obcí Pﬁezletice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
53/VS/2009 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi obcí Stehelãeves a obcí Velké Pﬁítoãno
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
54/VS/2009 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Votice obcí Jankov
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
55/VS/2009 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleã a obcí Tﬁebusice
(uveﬁejnûné v ãástce 11/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 265/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
56/VS/2009 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁená mezi obcí Mû‰ice a mûstem Kostelec nad Labem
(uveﬁejnûné v ãástce 10/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 243/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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2
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 2/2009
ze dne 31. srpna 2009,
o zﬁízení pﬁírodní památky Paﬁezit˘
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 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 a § 36 zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
(dále jen „zákon ã. 114/1992 Sb.“), vydává toto naﬁízení:

âl. 1
Vymezení pﬁírodní památky a její poslání
(1) Zﬁizuje se pﬁírodní památka Paﬁezit˘ (dále jen
„pﬁírodní památka“).
(2) Pﬁírodní památka se rozkládá v okrese Pﬁíbram
v katastrálním území Svaté Pole na pozemkov˘ch parcelách podle katastru nemovitostí (KN) ã. 128/2 ãást, 148,
150, 151, 152 a dále podle pozemkového katastru (PK)
ã. 130, 131, 132, 134 a 138/9.
(3) Celková v˘mûra pﬁírodní památky bez ochranného pásma ãiní 10,3242 ha. Kopie snímku mapy pozemkového katastru s orientaãním zákresem hranic pﬁírodní
památky je obsaÏena v pﬁíloze k tomuto naﬁízení.
(4) Pﬁedmûtem ochrany je relativnû zachoval˘ komplex litorálních porostÛ rybníka a navazujících mokﬁadních stanovi‰È, slouÏících jako hnízdi‰tû ﬁady chránûn˘ch
a ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ a cenn˘ch bohat˘m zastoupením obojÏivelníkÛ a bezobratl˘ch ÏivoãichÛ.

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky
(1) V pﬁírodní památce lze z dÛvodu zaji‰tûní pﬁedmûtu ochrany vykonávat jen s pﬁedchozím písemn˘m souhlasem pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody, udûlen˘m
podle § 44 zákona ã. 114/1992 Sb., tyto ãinnosti a zásahy:
a) provádût zmûny druhu pozemkÛ a zpÛsob jejich
vyuÏití podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ,1)
b) povolovat a umisÈovat nové stavby,2)
1)

2)

c) provádût stavební ãinnost, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatﬁení podle
zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ, uvedená v bodu b)
tohoto ãlánku,
d) po‰kozovat nevratnû pÛdní povrch provádûním
terénních úprav, naváÏek a zemních prácí,
e) hnojit, pouÏívat kejdu, siláÏní ‰Èávy a vápnit,
f) povolovat nebo uskuteãÀovat zámûrné roz‰iﬁování geograficky nepÛvodních druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ, pﬁiãemÏ souhlas není potﬁeba pro vysazování ryb v pﬁípadû, Ïe termín, druh a mnoÏství
bude osobou, která tuto ãinnost provádí, písemnû
ohlá‰eno pﬁíslu‰nému orgánu ochrany pﬁírody
nejpozdûji 21 dní pﬁedem a tento orgán neuplatní postup podle § 66 zákona ã. 114/1992 Sb.,
g) sbírat rostliny ãi odchytávat Ïivoãichy, kromû v˘konu práva myslivosti, rybníkáﬁství a rybáﬁství
a sbûru lesních plodÛ,
h) manipulovat v˘‰kou vodní hladiny; tento souhlas
není tﬁeba v pﬁípadû, Ïe zam˘‰lené sníÏení nebo
zv˘‰ení hladiny bude osobou, která tuto ãinnost
provádí písemnû ohlá‰eno pﬁíslu‰nému orgánu
ochrany pﬁírody nejpozdûji 21 dní pﬁedem a tento orgán neuplatní postup podle § 66 zákona
ã. 114/1992 Sb.; souhlas není rovnûÏ tﬁeba v pﬁípadech, kdy je manipulací v nezbytnû nutném
rozsahu nutno pﬁedejít nebezpeãí pﬁi havarijních
a povodÀov˘ch stavech a pﬁi bezprostﬁedním
ohroÏení zdraví a Ïivota, nebo pﬁi bezprostﬁední
hrozbû vzniku znaãné ‰kody na majetku; v takovémto pﬁípadû je ten, kdo takovou manipulaci
provádí, povinen o tom dodateãnû, nejpozdûji
v‰ak do 15 dnÛ, písemnû vyrozumût pﬁíslu‰n˘
orgán ochrany pﬁírody,
i) umísÈovat myslivecká zaﬁízení a zakládat umûlé
chovy zvûﬁe,
j) vjíÏdût a parkovat motorov˘mi dopravními prostﬁedky; toto omezení se net˘ká vozidel Policie
âeské republiky, obecní policie, ozbrojen˘ch sil
âeské republiky pﬁi plnûní úkolÛ ozbrojen˘ch sil
a dal‰ích orgánÛ veﬁejné správy pﬁi v˘konu veﬁejné správy, vozidel zdravotnick˘ch záchrann˘ch

Napﬁíklad zákon ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky (katastrální zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv k nemovitostem, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 334/1992 Sb., o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁíklad zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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sluÏeb, veterinární sluÏby a dále úãelové techniky
pro úãely údrÏby a provozu rybníka a údrÏby pozemkÛ,
k) pouÏívat biocidy s v˘jimkou zásahÛ provádûn˘ch
v souladu s plánem péãe; v˘jimeãnû lze biocidy
pouÏít v rámci likvidace kalamitních, nebo havarijních stavÛ, pﬁiãemÏ takov˘ zásah je ten, kdo jej
provádí, povinen písemnû oznámit do 15 dnÛ pﬁíslu‰nému orgánu ochrany pﬁírody,
l) poﬁádat sportovní a jiné spoleãenské akce, které
by mohly vést k naru‰ení, po‰kození nebo zniãení pﬁedmûtu ochrany,
m) táboﬁit a rozdûlávat ohnû.
(2) V˘‰e uveden˘ souhlas není vyÏadován v pﬁípadû,
kdy zákon stanoví odli‰n˘ postup.

âl. 3
Ochranné pásmo
(1) Z dÛvodu zaji‰tûní zvlá‰tû chránûného území
pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí se zﬁizuje v souladu s § 37
odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb. ochranné pásmo v katastrálním území Svaté Pole na pozemkov˘ch parcelách podle katastru nemovitostí (KN) ã. 128/1, 128/2 ãást a dále
podle pozemkového katastru (PK) ã. 128/4, 128/5, 128/6,
128/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/25, 128/29, 128/30,
128/31, 128/32, 136/1, 138/5, 138/7, 138/8, 145/1, 145/2,
145/3, 145/4, 145/5, 147/1 a 147/2.

âl. 4
Závûreãná ustanovení
(1) Toto naﬁízení je uloÏeno u Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje – Odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství, u Mûstského úﬁadu Dobﬁí‰ a u Agentury ochrany
pﬁírody a krajiny âeské republiky, povûﬁené vedením
ústﬁedního seznamu ochrany pﬁírody podle hlavy III vyhlá‰ky ã. 60/2008 Sb., o plánech péãe, oznaãování a evidenci území chránûn˘ch podle zákona ã. 114/1992 Sb.,
a o zmûnû vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., kterou se provádûjí
nûkterá ustanovení zákona ã. 114/1992 Sb., (vyhlá‰ka
o plánech péãe, oznaãování a evidenci chránûn˘ch
území).
(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením lze postihnout jako pﬁestupek nebo jako jin˘ správní delikt podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.3)
(3) Souhlas s v˘konem ãinností a zásahÛ v pﬁírodní
památce, uveden˘ch v ãl. 2 a 3 tohoto naﬁízení, vydávan˘
jako podklad pro rozhodnutí podle zvlá‰tního právního
pﬁedpisu, je závazn˘m stanoviskem podle správního
ﬁádu.4)
(4) Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 043-31/2009/RK ze dne 31. srpna 2009.
(5) Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

(2) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb. nezbytn˘ písemn˘
souhlas pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana

3)

4)

âástka 3/2009

§ 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.
§ 149 odst. 1 zákona ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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3
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 3/2009
ze dne 31. srpna 2009,
o zﬁízení pﬁírodní památky Jezírko u Dobﬁí‰e
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 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 a § 36 zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
(dále jen „zákon ã. 114/1992 Sb.“) vydává toto naﬁízení:

dubios), Èuh˘k obecn˘ (Lanius collurio), skokan zelen˘
(Rana esculenta), skokan skﬁehotav˘ (Rana ridibunda)
a bûlolist rolní (Filago arvensis).

âl. 1
Vymezení pﬁírodní památky a její poslání

(1) Z dÛvodu zaji‰tûní pﬁedmûtÛ ochrany lze v pﬁírodní památce vykonávat jen s pﬁedchozím písemn˘m
souhlasem pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody, udûlen˘m podle § 44 zákona ã. 114/1992 Sb., tyto ãinnosti a zásahy:
a) provádût zmûny druhu pozemkÛ a zpÛsob jejich
vyuÏití podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ1),
b) umoÏÀovat, povolovat nebo provádût zmûny
v území spoãívající ve zmûnách jeho vyuÏití, prostorového uspoﬁádání, vãetnû umísÈování a povolování staveb a jejich ãástí i zmûn, podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ,2)
c) provádût stavební ãinnost, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatﬁení podle
zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ uvedená v bodu b)
tohoto ãlánku,
d) tûÏit horniny a nerosty, provádût hornickou ãinnost a geologické práce ve smyslu zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ,3)
e) provádût terénní úpravy, naváÏky a zemní práce,
f) naru‰ovat nebo mûnit v˘chozy hornin,
g) povolovat odbûr vody z vodní nádrÏe,4)
h) sniÏovat, nebo udrÏovat hladinu v nádrÏi pod
úrovní 364,5 m n. m. v období od ﬁíjna do ãervna,
i) umûle roz‰iﬁovat a vysazovat rostliny a Ïivoãichy,
j) umísÈovat myslivecká zaﬁízení,
k) ukládat odpady,
l) vstupovat do zvlá‰tû chránûného území v mûsících dubnu, kvûtnu, ãervnu, ãervenci a srpnu; toto
omezení neplatí pro pracovníky Policie âeské
republiky, obecní policie, ozbrojen˘ch sil âeské

(1) Zﬁizuje se pﬁírodní památka Jezírko u Dobﬁí‰e
(dále jen „pﬁírodní památka“).
(2) Pﬁírodní památka se rozkládá v okrese Pﬁíbram
v katastrálním území Dobﬁí‰ na pozemkov˘ch parcelách
podle katastru nemovitostí ã. 735, 737/3, 737/5, 737/8,
737/9, 739/1, 739/3, 739/4, 739/5, 739/8, 739/10, 783/2,
783/24, 783/26, 783/27, 783/29, 783/30, 783/31 a 2517.
(3) Celková v˘mûra pﬁírodní památky bez ochranného pásma ãiní 4,2011 ha. Kopie snímku katastrální mapy
s orientaãním zákresem hranic pﬁírodní památky je obsaÏena v pﬁíloze k tomuto naﬁízení.
(4) Hlavním pﬁedmûtem ochrany je defilé slabû regionálnû metamorfovan˘ch moﬁsk˘ch sedimentÛ svrchnoproterozoického stáﬁí (stﬁídání prachovcÛ, drob a bﬁidlic)
s ukázkovû vyvinut˘mi v˘chozy dobﬁí‰sk˘ch slepencÛ.
Pﬁedmûtem ochrany navrhovaného chránûného území
jsou dále spoleãenstva rostlin a ÏivoãichÛ i jednotlivé
druhy rostlin a ÏivoãichÛ. Konkrétnû se jedná o heterogenní mozaiky jednotliv˘ch stanovi‰È v rÛzném stadiu
sukcese od nejranûj‰ích na obnaÏen˘ch substrátech pﬁes
spoleãenstva bylin skalních stûn a sutí aÏ po xerotermní
trávníky. Pﬁedmûtem ochrany jsou dále následující druhy
ÏivoãichÛ a rostlin: kovaﬁík (Zorochros meridionalis),
modrásek rozchodníkov˘ (Scolitantides orion), soumraãník skoﬁicov˘ (Spialia sertorius), kulík ﬁíãní (Charadrius
1)

2)

3)

4)

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

Napﬁíklad zákon ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky (katastrální zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv k nemovitostem, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 334/1992 Sb., o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁíklad zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁíklad zákon ã. 61/1988 Sb., o hornické ãinnosti, v˘bu‰ninách a o státní báÀské správû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 44/1988 o ochranû a vyuÏití nerostného bohatství (horní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 8 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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republiky pﬁi plnûní úkolÛ ozbrojen˘ch sil a dal‰ích orgánÛ veﬁejné správy pﬁi v˘konu veﬁejné
správy, pracovníky zdravotnick˘ch záchrann˘ch
sluÏeb, veterinární sluÏby, pracovníky zaji‰Èující
údrÏbu a provoz vodohospodáﬁského zaﬁízení
a údrÏbu pozemkÛ; souhlas se kromû v˘‰e uveden˘ch nevyÏaduje pro osoby, které svÛj vstup písemnû ohlásí pﬁíslu‰nému orgánu ochrany pﬁírody
nejpozdûji 30 dní pﬁedem, pﬁiãemÏ tento orgán
neuplatní postup podle § 66 zákona ã. 114/1992 Sb.,
m) vjíÏdût a parkovat motorov˘mi dopravními prostﬁedky; toto omezení se net˘ká vozidel Policie
âeské republiky, obecní policie, ozbrojen˘ch sil
âeské republiky pﬁi plnûní úkolÛ ozbrojen˘ch sil
a dal‰ích orgánÛ veﬁejné správy pﬁi v˘konu veﬁejné správy, vozidel zdravotnick˘ch záchrann˘ch
sluÏeb, veterinární sluÏby a dále úãelové techniky
pro úãely údrÏby a provozu vodohospodáﬁského
zaﬁízení a údrÏby pozemkÛ,
n) pouÏívat biocidy s v˘jimkou zásahÛ provádûn˘ch
v souladu s plánem péãe; v˘jimeãnû lze biocidy
pouÏít téÏ v rámci likvidace kalamitních, nebo
havarijních stavÛ, pﬁiãemÏ takov˘ zásah je ten,
kdo jej provádí, povinen písemnû oznámit do
15 dnÛ pﬁíslu‰nému orgánu ochrany pﬁírody.

737/6, 737/7, 737/10, 783/5, 783/17, 783/18, 784/1 ,784/13,
784/14, 784/18, 784/19 a 784/20.

(2) V˘‰e uveden˘ souhlas není vyÏadován v pﬁípadû,
kdy zákon stanoví odli‰n˘ postup.

(3) Souhlas s v˘konem ãinností a zásahÛ v pﬁírodní
památce, uveden˘ch v ãl. 2 a 3 tohoto naﬁízení, vydávan˘
jako podklad pro rozhodnutí podle zvlá‰tního právního
pﬁedpisu, je závazn˘m stanoviskem podle správního
ﬁádu.6)

âl. 3
Ochranné pásmo
(1) Z dÛvodu zaji‰tûní zvlá‰tû chránûného území
pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí se v souladu s § 37 odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb. zﬁizuje ochranné pásmo v katastrálním území Dobﬁí‰ na pozemkov˘ch parcelách dle katastru nemovitostí ã. 718, 720, 721, 726, 728, 729, 737/2, 737/4,

(2) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb. nezbytn˘ písemn˘
souhlas pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody.

âl. 4
Závûreãná ustanovení
(1) Toto naﬁízení je uloÏeno u Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje – Odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství, u Mûstského úﬁadu Dobﬁí‰ a u Agentury ochrany
pﬁírody a krajiny âeské republiky, povûﬁené vedením
ústﬁedního seznamu ochrany pﬁírody podle hlavy III vyhlá‰ky ã. 60/2008 Sb., o plánech péãe, oznaãování a evidenci území chránûn˘ch podle zákona ã. 114/1992 Sb.,
a o zmûnû vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., kterou se provádûjí
nûkterá ustanovení zákona ã. 114/1992 Sb., (vyhlá‰ka
o plánech péãe, oznaãování a evidenci chránûn˘ch území).
(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením lze postihnout jako pﬁestupek nebo jako jin˘ správní delikt podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.5)

(4) Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 043-31/2009/RK ze dne 31. srpna 2009.
(5) Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana

5)

6)

§ 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.
§ 149 odst. 1 zákona ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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4
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 4/2009
ze dne 14. záﬁí 2009,
o zﬁízení pﬁírodního parku Hﬁebeny
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle
§ 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, (dále jen „zákon
ã. 114/1992 Sb.“) vydává podle § 12 odst. 3 zákona
ã. 114/1992 Sb. toto naﬁízení:

âl. 1
Vymezení pﬁírodního parku a jeho poslání
(1) Pﬁírodní park Hﬁebeny (dále jen „pﬁírodní
park“) se zﬁizuje z dÛvodu zachování krajinného rázu zalesnûné pahorkatiny, zejména s lesními komplexy s ãástmi pﬁírodû blízk˘ch buãin a smí‰eného lesa s rozpt˘len˘mi vûkovit˘mi stromy na charakteristickém geologickém
podloÏí, s v˘znamn˘mi pﬁírodními a estetick˘mi hodnotami a s ﬁadou kulturnû historick˘ch památek. Podle
geomorfologického ãlenûní jsou v pﬁírodním parku zastoupeny podcelky Hﬁebeny, Dobﬁí‰ská pahorkatina,
Pﬁíbramská pahorkatina a Brdy. Na geologické stavbû se
podílejí paleozoické sedimenty a vulkanity pﬁíbramskojinecké a praÏské pánve a dále sedimenty a vulkanity proterozoického stáﬁí. Rozloha pﬁírodního parku je 184 km2.
(2) Pﬁírodní park se nalézá na území okresÛ Prahazápad, Beroun a Pﬁíbram. Pﬁírodní park zasahuje do katastrálních území Bûﬁín, Bû‰tín, Bezdûdice u Hostomic,
Buková u Pﬁíbramû, âenkov u Pﬁíbramû, âernolice, Dobﬁichovice, Dobﬁí‰, Felbabka, Hlubo‰, Hodynû u Skuhrova, Hostomice pod Brdy, Jílovi‰tû, Jince, Kytín, Lety
u Dobﬁichovic, Lhotka u Dobﬁí‰e, Lhotka u Hoﬁovic, Lí‰nice u Prahy, Lochovice, Mní‰ek pod Brdy, Osov, Piãín,
Podbrdy, Radou‰, Rejkovice, Rosovice, Rpety, ¤evnice,
¤itka, Skuhrov pod Brdy, Stﬁíbrná Lhota, Svinaﬁe, Velk˘
Chlumec, ViÏina, Voznice a V‰enory.
(3) Hranice pﬁírodního parku je vedena od západního okraje zastavitelného území mûsta Dobﬁí‰ na silnici
Dobﬁí‰ – Hostomice smûrem k severu podél v˘chodní
hranice areálu sanatoria a dále podle hranice lesa aÏ
k Trnovskému potoku. Jeho tok sleduje aÏ k soutoku
s potokem LipíÏsk˘m, kde se obrací proti jeho proudu
smûrem k severov˘chodu. Následnû vede podél západní
a severní hranice chatové osady v poloze Vla‰ka aÏ

k místní komunikaci, podél které pokraãuje k jihu aÏ
k pﬁemostûní drobné vodoteãe Vla‰ka. Zde se stáãí k v˘chodu a podél hranice mezi zastavûn˘m územím a lesem
obchází vrch Vûtrník po jeho západním, jiÏním a v˘chodním úpatí. Dále pokraãuje k v˘chodu podél hﬁbitova aÏ
k místní komunikaci, podél které smûﬁuje severnû k lesu,
jehoÏ hranici dále sleduje v˘chodním a jihov˘chodním
smûrem k silnici Dobﬁí‰ – Voznice. Podél této silnice
smûﬁuje k severov˘chodu aÏ k obci Voznice, kde se v poloze JeÏovka pﬁimyká k lesu a jeho hranici sleduje podél
západní ãásti zastavûného území obce. Dále se stáãí k jihov˘chodu a podél bﬁehu Velkého rybníka dospívá aÏ
k hrázi, po které pﬁechází na druhou stranu údolní nivy,
kde opût sleduje rozhraní lesa a zastavûného území, aby
se vrátila zpût k silnici smûrem na Chouzavou. Podél této komunikace smûﬁuje k severov˘chodu aÏ k pﬁírodní
rezervaci Andûlské schody, kterou obchází po její západní a severní stranû aÏ opût k úãelové komunikaci smûﬁující k obci Chouzavá, podél níÏ pokraãuje k severov˘chodu. U mimoúrovÀové kﬁiÏovatky rychlostní komunikace
a silnice smûﬁující na Kytín obchází hranice pﬁírodního
parku prÛmyslov˘ areál a napojuje se znovu na silnici vedoucí podél rychlostní komunikace smûrem k Mní‰ku
pod Brdy. Na území mûsta Mní‰ek pod Brdy opou‰tí hranice silnici a smûﬁuje podél hranice lesa a zastavitelného
území k vrchu Na Madlence, kter˘ obchází podél hranice
lesa v poloze Smûl˘ch pole aÏ k silnici smûrem na Kytín.
Podél silnice smûﬁuje k jihozápadu, aby se u chatové osady stoãila podél hranice lesa k severozápadu. Dále sleduje hranici chatové osady aÏ k Bojovskému potoku, jehoÏ
nivu pﬁetíná kolmo a napojuje se na místní komunikaci
vedoucí podél této nivy smûrem jihozápadním aÏ k zastavitelnému území obce Kytín. Toto území obchází po
jeho jiÏní, západní a severní stranû a jiÏnû pod polohami
Pod m˘tky a Na nouzi se napojuje na polní cestu a smûﬁuje dále do Stﬁíbrné Lhoty. Zde se odklání od cesty smûrem k severozápadu a sleduje zastavûné území podél
drobné vodoteãe, místní komunikace a bﬁehu drobn˘ch
rybníãkÛ aÏ k lesu. Podél hranice lesa a zastavitelného
území probíhá aÏ k místní komunikaci, na níÏ se napojuje, a podél polohy Na Kvíãalce pokraãuje dále k severov˘chodu, kde se znovu pﬁimyká k rozhraní lesa a zastavitelného území. Toto rozhraní sleduje pﬁes polohu
V lipkách a dále jiÏním úpatím vrchu Skalka aÏ k silnici
vedoucí z Mní‰ku pod Brdy do ¤evnic, pﬁiãemÏ z této silnice opût odboãuje smûrem k severov˘chodu a podél
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místní komunikace obchází chatovou osadu v poloze
Pod ‰títkem. V místû, kde se tato místní komunikace kﬁíÏí se silnicí vedoucí z ¤evnic k mimoúrovÀovému kﬁíÏení
s rychlostní komunikací R4, se hranice pﬁírodního parku
stáãí k jihu a dále k jihov˘chodu a pﬁed uveden˘m mimoúrovÀov˘m kﬁíÏením se stáãí opût severov˘chodním
smûrem a vede podél silnice k obci ¤itka. Na území této
obce se napojuje na hranici zastavitelného území a lesa,
kterou sleduje aÏ k poloze U hlavatého kamene, aby se
odch˘lila k drobnému remízu, od kterého pokraãuje
smûrem severov˘chodním aÏ k drobné vodoteãi, jíÏ dále
sleduje aÏ k silnici ¤itka – V‰enory. Z této silnice odboãuje hranice pﬁírodního parku spolu s místní komunikací
k obci âernolice a obchází v˘chodní a jiÏní hranice jejího
zastavitelného území podél místních komunikací a drobn˘ch porostÛ aÏ k lesu. Podél lesa pokraãuje hranice dál
kolem severní ãásti zastavitelného území aÏ k pﬁírodní
památce âernolické skály, kterou míjí po její severní hranici a od jejího v˘chodního v˘bûÏku smûﬁuje podél hranice mimolesní zelenû a zemûdûlsk˘ch pozemkÛ k jihov˘chodu na silnici ¤itka – V‰enory. Po této silnici vede
zpût k jihov˘chodu a odboãuje z ní mezi polohami Na
drahách a Na trubách údolím podél chatové osady aÏ
k V‰enorskému potoku. Jeho tok sleduje hranice pﬁírodního parku proti proudu aÏ k soutoku s drobn˘m pravostrann˘m pﬁítokem, odkud pokraãuje ve stejném smûru
aÏ k hranici lesa a zemûdûlsk˘ch pozemkÛ. V poloze Ve
struÏkách se stáãí k jihu a na jiÏním v˘bûÏku lesa opou‰tí
hranici lesa a pﬁes pole smûﬁuje k hranici chatové osady
Jiráskova ãtvrÈ, kterou obchází po její severní a severov˘chodní stranû aÏ k rychlostní komunikaci R4. Podél ní
opût smûﬁuje k lesu a obchází dal‰í chatovou osadu podél
polohy Jílovi‰Èsk˘ les aÏ k silnici Klínec – V‰enory. U silniãního podjezdu se hranice pﬁírodního parku opût pﬁimyká k rychlostní komunikaci R4, podél níÏ vede k obci
Jílovi‰tû, kde se odklání k západu a obchází zastavitelné
území podél hranice lesa a místních komunikací ke hﬁbitovu, u nûjÏ odboãuje k v˘chodu, aby podél polní cesty
dospûla k mimoúrovÀovému kﬁíÏení rychlostní komunikace a místní komunikace v obci Jílovi‰tû. Dále hranice
obchází prÛmyslov˘ areál a podél hranice lesa se vrací
opût k rychlostní komunikaci R4, podél které vede aÏ
k hranici správních obvodÛ Stﬁedoãeského kraje a Hlavního mûsta Prahy. Tuto hranici sleduje podél silnice do
Prahy – LipencÛ a dále podle hranice lesa západním
smûrem aÏ do Údolí hvûzd k toku Berounky. Podél jejího
pravého bﬁehu smûﬁuje proti proudu k obci V‰enory, jejíÏ zastavitelné území obchází podél hranice lesa a u polohy Buãí pﬁekraãuje bezejmennou vodoteã, míjí jiÏní v˘bûÏek zastavûného území a vede k západu pﬁes polohu
Podstádlí, kde podél místní komunikace stáãí k jihu a dospívá aÏ k lesu. Hranici lesa a zastavûného území sleduje
aÏ do údolí V‰enorského potoka a dále aÏ na území obce
Dobﬁichovice, kde obdobn˘m zpÛsobem obchází místní
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ãást Brun‰ov. Severnû od polohy V Chlumeãku a Malé
Doubí se hranice pﬁírodního parku stáãí k severov˘chodu a podél údolí Malá rokle s drobnou vodoteãí smûﬁuje
k Ïelezniãní trati. TraÈ sleduje aÏ k chatové osadû jiÏnû od
polohy v Náklí, kde se opût pﬁimyká k hranici lesa, podél
níÏ vede kolem polohy V tabulkách a Pod lesem na území mûsta ¤evnice. Zde je vedena opût stejn˘m zpÛsobem aÏ k poloze V moklinách, kde pﬁetíná kolmo silnici
¤evnice – Mní‰ek pod Brdy a dále Moklick˘ potok tak,
Ïe se dále napojuje na hranici prÛmyslového areálu, jejÏ
obchází po jeho v˘chodní a jiÏní stranû a dále podél mimolesních porostÛ aÏ k polní cestû vedoucí od silnice
¤evnice – Svinaﬁe k jihozápadu do polohy Nezabudice.
Zde hranice míjí dal‰í prÛmyslové plochy a v poloze
Tﬁe‰Àová se opût pﬁipojuje k lesu, jehoÏ hranici a dále téÏ
polní cesty sleduje aÏ k osadû Halouny. Zde obchází chatové osady, pﬁiãemÏ se od hranice lesa se oddûluje smûrem k severozápadu a vede do polohy Mezimûstská, kde
mûní smûr k severov˘chodu a napojuje se na místní komunikaci, pﬁetíná Halounsk˘ potok a dále se napojuje na
silnici, podél které probíhá aÏ do obce Svinaﬁe. Zde spolu se silnicí opût pﬁekraãuje Halounsk˘ potok a obchází
jiÏní v˘bûÏek zastavitelného území obce Svinaﬁe u polohy Nad lipkou, kde pﬁetíná drobnou vodoteã a vrací se
zpût na silnici Svinaﬁe – Hodynû. Od silnice sleduje hranice pﬁírodního parku hranici katastrálního území Hodynû
u Skuhrova smûrem k jihu a po hranici zastavitelného
území, porostÛ mimolesních dﬁevin a drobné vodoteãe
obchází zastavitelné území po jiÏní a západní stranû, aby
se pﬁipojila na silnici, jíÏ sleduje aÏ k odboãce na polní
cestu smûﬁující k jihu. Podél této a navazujících cest sleduje hranici zastavitelného území v místní ãásti Hatû aÏ
k Vrahovu potoku, kter˘ sleduje proti proudu aÏ k chatové osadû. Dále vede podél rozhraní této osady a lesa,
pﬁiãemÏ se následnû stáãí na sever a probíhá podél cesty
aÏ do polohy Nad Hatûmi, kde se odklání k západu, pﬁechází obãasnou vodoteã a polní cestu a po hranici zastavitelného území míﬁí k silnici. Po silnici vede hranice aÏ
do obce Skuhrov, kde na kﬁiÏovatce odboãuje k jihu a dále sleduje hranici zastavitelného území aÏ do polohy Na
ladech, kde se napojuje na polní cestu, po níÏ smûﬁuje
k místní ãásti Drahlovice. Následnû pﬁetíná pole a obchází zastavitelné území tohoto sídla po jeho v˘chodní stranû aÏ k lesu, aby se opûtovnû stoãila na západ a na sever
a podél místních komunikací a mimolesních porostÛ dospûla znovu na silnici, po které vede do obce Podbrdy.
Zastavitelné území této obce sleduje po jeho v˘chodní,
jiÏní a západní stranû a od lesa se vrací na silnici, kde pokraãuje k západu do obce ViÏina. Zde se hranice pﬁírodního parku odklání k jihu a po hranici zastavitelného
území probíhá aÏ k lesu, kde se napojuje na polní cestu,
po které míﬁí západním smûrem ke kamenolomu, jehoÏ
areál obchází po v˘chodní a jihov˘chodní hranici aÏ
k Novodvorskému potoku, po jehoÏ proudu dospívá k Ïe-
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lezniãní trati. Po trati v úseku ViÏina – Osov pokraãuje jihozápadnû aÏ k Ïelezniãnímu pﬁejezdu v jiÏní ãásti obce
Osov, kde odboãuje k jihu a podél silnice vede k zastavitelnému území obce Velk˘ Chlumec, které obchází podél
polních cest, drobn˘ch vodoteãí a porostÛ mimolesních
dﬁevin z v˘chodní strany. Severnû od polohy Nad Muchovem se stáãí k západu, naãeÏ podél drobné vodoteãe
a hranice zemûdûlského areálu dospívá aÏ k silnici do
Malého Chlumce. Po silnici smûﬁuje k jihu a následnû se
odklání k v˘chodu a obchází zastavitelné území tohoto
sídla podél jeho v˘chodní strany, míjí chatovou osadu
a pﬁimyká se k hranici lesa, jíÏ sleduje aÏ k silnici Dobﬁí‰
– Hostomice. Po této silnici vede k severozápadu aÏ k odboãce na L‰tûÀ, dále sleduje tuto odboãku, jiÏní hranici
zastavitelného území a silnici L‰tûÀ – Hostomice. Pﬁed
plochou rekreaãní zástavby se stáãí na jih a podél polní
cesty, drobného vodního toku, remízu a dal‰í polní cesty
vedoucí podél potoka Chumavy smûﬁuje kolem dvora
Nouzov smûrem k Hostomicím, kde se opût stáãí jihozápadnû na polní cestu a pﬁes polohu Mokﬁí‰e obchází zastavitelné území Hostomic aÏ na silnici Hostomice – Bû‰tín, podél které vede k obci Bû‰tín. Hranice dále obchází
obec Bû‰tín a její zastavitelné území podél úpatí vrchu
Chloumek, polní cesty, hranice lesa a drobné místní vodoteãe aÏ k silnici Bû‰tín – Jince, kterou pﬁekraãuje
v místû propustku. Odtud pokraãuje podél polní cesty lemující na západû zastavitelné území obce smûrem k severov˘chodu a mezi osadou Bezdûdiãky a obcí Bezdûdice
se pﬁimyká k lesu, jehoÏ hranici sleduje aÏ k zastavitelnému území obce Lhotka, jeÏ obchází po jiÏní stranû. Dále
k západu vede podél polní cesty opût k lesu, obchází jeho severní v˘bûÏek a znovu podél polní cesty smûﬁuje do
údolí Litavky, kde se napojuje na Ïelezniãní traÈ Hoﬁovice – Jince. Tuto traÈ sleduje hranice pﬁírodního parku aÏ
k jiÏnímu v˘bûÏku prÛmyslového areálu, kde pﬁechází na
druh˘ bﬁeh Litavky. Zde se napojuje na silnici Rejkovice
– Lochovice a smûﬁuje podél ní aÏ k hrázi rybníka Brod,
kde se odklání k severozápadu na lesní cestu, podél které opou‰tí údolí Litavky. Hranice dále kopíruje hranici
lesa podél polohy Obecní les a severního úpatí vrchu
Ostr˘ aÏ k zastavûnému území obce Felbabka, které obchází po jeho severov˘chodní stranû aÏ k silnici Felbabka – Rejkovice. Tu sleduje aÏ do Rejkovic k mostu pﬁes
Litavku. Za mostem obchází po severní stranû zastavûné
území a podél místní komunikace smûﬁuje k v˘chodu aÏ
k Ïelezniãní trati, podél které pokraãuje k zastávce Rejkovice. Zde opou‰tí traÈ a opût odboãuje k v˘chodu, obchází zastavitelné území a pokraãuje úpatím Ple‰ivce podél polní cesty a hranice lesa k jihu, kde krátk˘m úsekem
opût navazuje na silnici Bû‰tín – Jince. V místû Ïelezniãního pﬁejezdu se hranice napojuje na Ïelezniãní traÈ
a vzápûtí se odklání podél hranice lesa na svahu Vinice,
1)
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kter˘ obchází západnû od osady Bûﬁín. V jihozápadním
cípu osady se podél vedení vysokého napûtí a hranice lesa navrací zpût do údolí Litavky a proti jejímu toku pokraãuje smûrem k obci âenkov, kde sleduje hranici jejího
zastavitelného území a lesa. JiÏnû od âenkova se opût
napojuje na tok Litavky a v místû jejího pﬁemostûní dále
na silnici âenkov – Hlubo‰ (Jince – Pﬁíbram), podél které pokraãuje kolem Medalova ml˘na aÏ k zatáãce pﬁed
pﬁemostûním Hlubo‰ského potoka. Zde se stáãí k severu
a podél místní komunikace dospívá opût k lesu, jehoÏ
hranici sleduje v˘chodním a severov˘chodním smûrem
aÏ k hranici zemûdûlského areálu v poloze U ãerného
blata. Zde hranice pﬁírodního parku pokraãuje podél lesní cesty stáãející se postupnû k jihov˘chodu aÏ k osadû
Náves, kde míjí zastavûné území a pokraãuje podél stejné lesní cesty smûrem k obci Buková u Pﬁíbramû. Zde se
na hranici zastavûného území napojuje na místní komunikaci smûﬁující severov˘chodním smûrem k osadû Malá
Buková, kde se opût stáãí k jihov˘chodu a probíhá jiÏnû
od Sychrovského potoka pﬁes polohu Na luhu k chatové
osadû u Vackova rybníka pod polohou Draha. Zde se
opût pﬁipojuje k hranici lesa, kterou sleduje aÏ k ústí Sychrovského potoka do Sychrovského rybníka, kde se stáãí k jihu a pﬁekraãuje potok a cestu, podél které míﬁí
k v˘chodu. Dále obchází zastavitelné území na bﬁehu
rybníka, pokraãuje po hrázi k severu, kde opût sleduje
hranici zastavitelného území Sychrova aÏ k silnici Sychrov – Dobﬁí‰. Podél této silnice probíhá k severov˘chodu, kde se znovu napojuje na hranici lesa a mezi polohami ¤íhovka a Brumovec smûﬁuje k jihov˘chodu, kde
dosahuje jiÏního v˘bûÏku lesa. Odtud vede smûrem k v˘chodu mezi polohami U pû‰inky a Jalovãiny nejprve podél hranice lesa a poté podle bﬁehu Jalovãího potoka aÏ
k Jalovãímu rybníku, kter˘ obchází po jeho jiÏním bﬁehu,
podél drobného remízu, hráze rybníka a severního bﬁehu, aby se opût pﬁipojila na hranici lesa a mezi polohami
Svatá Anna a Na nouzi dospûla aÏ k silnici Sychrov –
Dobﬁí‰. Dále k severu postupuje opût podél hranice lesa
západnû od Dobﬁí‰e aÏ k silnici Dobﬁí‰ – Hostomice, kde
se stáãí k v˘chodu a pokraãuje podél areálu sanatoria aÏ
k zastavitelnému území mûsta Dobﬁí‰.
(4) Hranice pﬁírodního parku tvoﬁí dále hranice
zvlá‰tû chránûn˘ch území – pﬁírodních rezervací KuchyÀka a Hradec, které jsou podle § 12 odst. 3 zákona
ã. 114/1992 Sb. z území pﬁírodního parku vyÀaty a dále
hranice objektÛ dÛleÏit˘ch pro obranu státu1), které rovnûÏ nejsou souãástí pﬁírodního parku.
(5) Podrobnû je hranice pﬁírodního parku zakreslena v mapû v mûﬁítku 1:100 000, která je pﬁílohou tohoto
naﬁízení.

§ 29 zákona ã. 222/1999 Sb., o zaji‰Èování obrany âeské republiky, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âástka 3/2009

âl. 2
Podmínky ochrany pﬁírodního parku

âl. 3
Hospodaﬁení v pﬁírodním parku

(1) Území pﬁírodního parku je chránûno, stejnû jako
ostatní volná krajina, ustanovením § 12 odst. 1 a odst. 2
zákona ã. 114/1992 Sb.

(1) Zﬁízením pﬁírodního parku není dotãen bûÏn˘
zpÛsob obhospodaﬁování pozemkÛ.

(2) V souladu s § 12 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb.
stanovuje Rada Stﬁedoãeského kraje omezení vyuÏití
území následovnû.
Jen se souhlasem orgánu ochrany pﬁírody a krajiny lze
z dÛvodu zaji‰tûní ochrany pﬁírodního parku provádût
na jeho území následující ãinnosti a zásahy, které by
mohly mít za následek po‰kození nebo naru‰ení krajinného rázu:
a) provádût zmûny druhu pozemkÛ mimo zastavûná
a zastavitelná území sídelních útvarÛ a zpÛsob jejich vyuÏití podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ,2)
b) umoÏÀovat, povolovat nebo provádût zmûny
v území spoãívající ve zmûnách jeho vyuÏití, prostorového uspoﬁádání, vãetnû umísÈování a povolování staveb a jejich ãástí i zmûn podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ,3)
c) provádût stavební ãinnost, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatﬁení podle
zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ uvedená v bodû b)
tohoto ãlánku,
d) provádût terénní úpravy, naváÏky a zemní práce
mimo zastavûná území sídelních celkÛ,
e) tûÏit horniny a nerosty, provádût hornickou ãinnost a geologické práce ve smyslu zvlá‰tních
právních pﬁedpisÛ,4)
f) pﬁemísÈovat a odváÏet kameny, po‰kozovat pﬁirozené skalní v˘chozy; souhlas orgánu ochrany pﬁírody není tﬁeba v pﬁípadû, kdy je kámen pﬁemístiteln˘ bez pouÏití náﬁadí nebo mechanizace;
v pﬁípadû pochybností je rozhodující vyjádﬁení
obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.

(2) V pﬁípadech, kdy zpÛsob hospodaﬁení musí b˘t
schválen (napﬁ. lesní hospodáﬁsk˘ plán), ﬁídí se zpÛsob
hospodaﬁení pravidly schváleného dokumentu.

âl. 4
Závûreãná ustanovení
(1) Toto naﬁízení vãetnû mapové pﬁílohy je uloÏeno
u Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje a úﬁadÛ obcí
s roz‰íﬁenou pÛsobností – Mûstsk˘ch úﬁadÛ Beroun, âerno‰ice, Dobﬁí‰, Hoﬁovice a Pﬁíbram.
(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením lze postihnout jako pﬁestupek podle § 45 zákona
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, nebo jako protiprávní jednání podle § 11 zákona
ã. 129/200 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, pokud není postiÏitelné podle § 87 nebo § 88 zákona ã. 114/1992 Sb.
(3) Pokud zákon nestanoví odli‰n˘ postup, je k vydání souhlasu podle ãl. 2 odst. 2 tohoto naﬁízení pﬁíslu‰n˘
úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.
(4) Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 069-32/2009/RK ze dne 14. 9. 2009
a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni
jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana

2)

3)

4)

Napﬁíklad zákon ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky (katastrální zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv k nemovitostem, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁíklad zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁíklad zákon ã. 61/1988 Sb., o hornické ãinnosti, v˘bu‰ninách a o státní báÀské správû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 44/1988 Sb., o ochranû a vyuÏití nerostného bohatství (horní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 4/2009

âástka 3/2009
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âástka 3/2009

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

52/VS/2009 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi obcí Koleã a obcí Pﬁezletice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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âástka 3/2009

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 31. srpna 2009.
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âástka 3/2009

53/VS/2009 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi obcí Stehelãeves a obcí Velké Pﬁítoãno
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 3. záﬁí 2009.
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54/VS/2009 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Votice obcí Jankov
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ

âástka 3/2009

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 13. ãervence 2009.
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âástka 3/2009

55/VS/2009 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleã a obcí Tﬁebusice
(uveﬁejnûné v ãástce 11/2007 Vûstníku stﬁedoãeského kraje pod ã. 265/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 3/2009

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 6. srpna 2009.

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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56/VS/2009 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi obcí Mû‰ice a mûstem
Kostelec nad Labem
(uveﬁejnûné v ãástce 10/2007 Vûstníku stﬁedoãeského kraje pod ã. 243/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 3/2009

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 17. ãervence 2009.

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 3/2009

âástka 3/2009

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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