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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina

ze dne 28. července 2009
č. 3/2009

o zřízení přírodní památky Ouperek

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka Ouperek (dále jen přírodní památka).

(2) Předmětem ochrany přírodní památky je významné mineralogické naleziště s výskytem celé řady minerálů tzv. albitové  
 zóny.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Bobrůvka. Hranice přírodní památky se stano-
ví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou 
stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní
památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
 a) měnit druhy a způsoby využití pozemků,
 b) umisťovat nové stavby,
 c) narušovat geologický podklad; provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty).

 
Čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
        a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní pa-

mátky Ouperek.
 b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ouperek a jejího ochranného pásma2).

(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

 V Jihlavě dne 28. července 2009

             ....................................................                                                  .....................................................
 MUDr. Jiří Běhounek v.r.                                                     Ing. Vladimír Novotný v.r.
   hejtman kraje Vysočina náměstek hejtmana kraje Vysočina

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich použí-
vání.
2 ) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.
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Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 3/2009
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Ouperek.
 
číslo bodu souřadnice Y (m) souřadnice X (m) pořadí bodu v obrazci
9002360001 631569,11 1128158,94 1
9002360002 631577,55 1128145,8 2
9002360003 631579,21 1128131,07 3
9002360004 631570,32 1128118,18 4
9002360005 631542,58 1128108,41 5
9002360006 631514,09 1128103,99 6
9002360007 631471,75 1128090,07 7
9002360008 631448,94 1128085,45 8
9002360009 631410,71 1128084,21 9
9001280081 631358,71 1128088,66 10
9001280082 631377,34 1128134,1 11
9002360010 631375,6 1128134,36 12
9001100010 631394,7 1128205,04 13
9002360011 631430,05 1128311,48 14
9001100001 631438,3 1128331,18 15
9002360012 631458,68 1128377,67 16
9002360013 631476,1 1128405,67 17
9002360014 631485,41 1128433,07 18
9002360015 631492,55 1128467,42 19
9002360016 631501,26 1128491,74 20
9002360017 631507,24 1128545,6 21
9002360040 631516,56 1128569,15 22
9002360039 631531,86 1128575,92 23
9002360038 631557,14 1128585,23 24
9002360037 631582,81 1128593,12 25
9002360036 631593,82 1128601,04 26
9002360018 631599,08 1128602,01 27
9002360019 631689,62 1128600,62 28
9002360020 631683,09 1128579,21 29
9002360029 631679,58 1128559,49 30
9002360022 631681,36 1128536,29 31
9002360023 631683,3 1128559,45 32
9002360024 631687,29 1128579,35 33
9002360025 631786,04 1128585,53 34
9002360026 631820,6 1128588,95 35
9002360027 631828,06 1128571,21 36
9002360028 631827,95 1128547,5 37
9000900017 631840,39 1128548,04 38
9002360030 631783,45 1128457,68 39
9002360031 631774,37 1128446,19 40
9002360032 631764,26 1128419,88 41
9002360033 631754,91 1128408,95 42
9000860018 631756,4 1128367,03 43
9000860019 631758,41 1128339,7 44
9000860020 631748,96 1128336 45
9000860021 631750,3 1128330,08 46
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číslo bodu souřadnice Y (m) souřadnice X (m) pořadí bodu v obrazci
9000860022 631760,55 1128310,79 47
9000860023 631740,15 1128305,26 48
9000860012 631715,47 1128301,27 49
9002360041 631708,65 1128287,71 50
9002360042 631685,92 1128261,59 51
9002360043 631684,74 1128235 52
9002360044 631649,55 1128202,67 53
9002360045 631626,46 1128189,16 54
9002360046 631598,77 1128178,84 55

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 3/2009
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ouperek a jejího ochranného pásma3).

3)  Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.
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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina

ze dne 3. listopadu 2009
č. 4/2009

o zřízení přírodní památky Laguna u Bohdalova

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka Laguna u Bohdalova (dále jen přírodní památka).

(2) Předmětem ochrany přírodní památky je vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem zvláště chráněných druhů orga-
nizmů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Bohdalov. Hranice přírodní památky se stano-
ví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou 
stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní
památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
 a) aplikovat biocidy, závadné látky2) včetně vápnění,
 b) uměle zarybňovat tůně, vysazovat a chovat ryby a vodní drůbež včetně kachen,
 c) zřizovat myslivecká zařízení,
 d) měnit druhy a způsoby využití pozemků včetně zalesňování,
 e) umisťovat nové stavby.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
              a)            Příloha č. 1 – Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní pa-

mátky Laguna u Bohdalova.
              b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Laguna u Bohdalova a jejího ochranné-

ho pásma3).

(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

 V Jihlavě dne 3. listopadu 2009

             ....................................................                                                  .....................................................
 MUDr. Jiří Běhounek v.r.                                                     Ing. Vladimír Novotný v.r.
   hejtman kraje Vysočina náměstek hejtmana kraje Vysočina

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
2) Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
3) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.
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Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 4/2009
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Laguna 
u Bohdalova

číslo bodu souřadnice Y (m) souřadnice X (m) pořadí bodu v obrazci
7 646963,79 1122744,36 1
13 646920,23 1122704,35 2
10 646851,75 1122620,4 3
265-801 646872,51 1122608,3 4
11 646895,97 1122599,13 5
12 646899,79 1122616,17 6
8 647075,83 1122697,04 7

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 4/2009
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Laguna u Bohdalova a jejího ochranného pásma4) 

4) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Lhotka ze dne 10. 7. 
2009, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, kraj 
Vysočina
Obec Lhotka, zastoupená starostkou paní Jaroslavou Kabelkovou, IČO 00842273, Lhotka č. 60, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namís-
to orgánů obce Lhotka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Lhotka v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízení ve správním obvodu obce Lhotka.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, 
vykonávat namísto obce Lhotka v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Lhotka.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lhotka městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 1500 Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Město Žďár nad Sá-
zavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno 
jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Lhotka předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související s výko-
nem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a je-
jím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec Lhotka 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Lhotka o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24.8.2009
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Jaroslava Kabelková v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Lhotka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lesní Jakubov ze dne 1.7.2009 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou č. 14/09 ze dne 13.7. 
2009 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lesní Jakubov, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Pelikánem, adresa sídla obce: Lesní Jakubov č.30, 675 73 Rapotice, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Lesní Jakubov“)
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a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou, Masary-
kovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního obvodu obce s roz-
šířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Náměště nad Oslavou vykonávat namísto orgánů obce Lesní Jakubov v jejím správ-
ním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: projednávat přestupky 
podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Náměště nad Oslavou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod 
obce Lesní Jakubov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Náměště nad Oslavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Náměš-
tě nad Oslavou.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem města Náměště nad Oslavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ná-
měště nad Oslavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu (přenesené působnosti v určeném rozsahu dle článku II této smlouvy) poskytne obec Lesní Jakubov ze svého rozpoč-
tu městu Náměšť nad Oslavou na jeho účet příspěvek na úhradu nákladů ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíckorunčeských) za každý projedná-
vaný přestupek.
Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se splatností 15 dnů od jejího doručení obci Lesní Ja-
kubov.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne mě-
síce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Lesní Jakubov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Náměšť nad Oslavou veškerou spisovou agendu související s 
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Náměšť nad Oslavou vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu sou-
visející s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Po skončení platnosti této smlouvy zůstane tato spisová agenda uložena na městském 
úřadě města Náměště nad Oslavou. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách 
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obec-
ních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis 
obdrží obec Lesní Jakubov, jeden stejnopis obdrží město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží 
Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Lesní Jakubov a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou o souhlasu s uza-
vřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba sou-
hlasu krajského úřadu.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV této smlouvy).

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 7. 2009    V Lesním Jakubově dne 27. 7. 2009
Vladimír Měrka v. r.       Ing. Miroslav Pelikán v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Lesní Jakubov
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