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âástka 4/2010

13
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 13/2010
ze dne 8. 4. 2010,
o zﬁízení pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos
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 toto naﬁízení:

âl. 1
Vymezení pﬁírodní rezervace a její poslání
(1) Zﬁizuje se pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos (dále jen „pﬁírodní rezervace“).
(2) Pﬁírodní rezervace se rozkládá v okrese Mladá
Boleslav v katastrálním území Chudoplesy, Horní Stakory, Kosmonosy a Bakov nad Jizerou. Hranice pﬁírodní rezervace se stanovují uzavﬁen˘mi geometrick˘mi obrazci
s pﬁím˘mi stranami, jejichÏ vrcholy jsou urãeny souﬁadnicemi udan˘mi v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznamy souﬁadnic uzavﬁen˘ch geometrick˘ch obrazcÛ a jejich jednotliv˘ch vrcholÛ uspoﬁádan˘ch tak, jak
jdou v obrazcích za sebou, jsou obsaÏeny v pﬁíloze ã. 1
k tomuto naﬁízení.
(3) Celková v˘mûra pﬁírodní rezervace bez ochranného pásma ãiní 249,61 ha. Orientaãní grafické znázornûní se zákresem hranic pﬁírodní rezervace je obsaÏeno
v pﬁíloze ã. 2 k tomuto naﬁízení.
(4) Pﬁedmûtem ochrany v lokalitû celé pﬁírodní rezervace je komplex lesních a nelesních pﬁírodû blízk˘ch
ekosystémÛ (plá‰ÈÛ, lemÛ, trávníkÛ) s koncentrací v˘znamn˘ch typÛ biotopÛ, taxonÛ rostlin i ÏivoãichÛ. ZároveÀ jsou v území v˘znamné geomorfologické a geologické jevy – vypreparované ãediãové pravé a loÏní Ïíly.

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

a) vjezd do zvlá‰tû chránûného území motorov˘mi
vozidly s v˘jimkou vlastníkÛ a nájemcÛ pozemkÛ
pﬁi jejich ﬁádném obhospodaﬁování, vozidel orgánÛ státní správy, vozidel potﬁebn˘ch pro lesní
a zemûdûlské hospodaﬁení, obranu státu, poÏární
ochranu, zdravotní a veterinární sluÏbu,
b) zmûna kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich vyuÏití,
c) povolení a umisÈování nov˘ch staveb,
d) zavádûní intenzivních chovÛ zvûﬁe,
e) sbírání rostlin ãi odchytávání ÏivoãichÛ,
f) táboﬁení a rozdûlávání ohÀÛ,
g) poﬁádání hromadn˘ch organizovan˘ch sportovních nebo spoleãensk˘ch akcí,
h) pﬁisévání kulturních trav,
i) stavûní, rekonstrukce a pﬁemisÈování mysliveck˘ch zaﬁízení v‰eho druhu.
(2) Souhlasem vydan˘m dle ãl. 2 odstavce 1 tohoto
naﬁízení nejsou dotãena ustanovení zvlá‰tních zákonÛ.

âl. 3
Ochranné pásmo
(1) Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje pﬁírodní
rezervaci ochranné pásmo. Hranice ochranného pásma
pﬁírodní rezervace se stanoví samostatn˘m uzavﬁen˘m
geometrick˘m obrazcem s pﬁím˘mi stranami, jehoÏ
vrcholy jsou urãeny souﬁadnicemi udan˘mi v jednotné
trigonometrické síti katastrální1). Seznamy souﬁadnic
uzavﬁen˘ch geometrick˘ch obrazcÛ a jejich jednotliv˘ch
vrcholÛ uspoﬁádan˘ch tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
jsou obsaÏeny v pﬁíloze ã. 1 k tomuto naﬁízení.
(2) Celková v˘mûra ochranného pásma ãiní 97,72 ha.
Orientaãní grafické znázornûní území ochranného pásma je obsaÏeno v pﬁíloze ã. 2 k tomuto naﬁízení.
(3) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb. nezbytn˘ písemn˘
souhlas Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje.

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb. se vymezují následující ãinnosti a zásahy, které jsou vázány na
pﬁedchozí souhlas Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje:
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
pouÏívání.
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âl. 4
Závûreãná ustanovení

jako podklad pro rozhodnutí podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu, je závazn˘m stanoviskem podle správního
ﬁádu3).

(1) Toto naﬁízení je uloÏeno u Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje – Odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství, u Magistrátu mûsta Mladá Boleslav 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., ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, 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 pﬁedpisÛ2).
(3) Souhlas s v˘konem ãinností a zásahÛ v pﬁírodní
památce, uveden˘ch v ãl. 2 a 3 tohoto naﬁízení, vydávan˘

(4) Zru‰ení pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos vyhlá‰ené „Vyhlá‰kou ministerstva ‰kolství, vûd
a umûní ze dne 11. ﬁíjna 1950, o zﬁízení pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos na katastrálním území obcí
Chudoplesy, okres Mnichovo Hradi‰tû, Horní Stakory
a Kosmonosy, okres Mladá Boleslav“, pod ãíslem
149.728/50 ze dne 11. 10. 1950 (Úﬁední list II, ãíslo 244,
vyhlá‰ka ã. 1772 ze dne 18. 10. 1950), náleÏí podle § 90
odst. 11 zákona ã. 114/1992 Sb. do pÛsobnosti Ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
(5) Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 026-13/2010/RK ze dne 8. 4. 2010.
(6) 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

2)

3)
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§ 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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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 13/2010
Seznam souﬁadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou stanoveny
hranice pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos.
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

souﬁadnice y
–699573,4500
–699582,6700
–699583,0300
–699579,6000
–699569,8500
–699567,6000
–699564,7600
–699430,1800
–699384,2900
–699332,4300
–699279,1200
–699217,6400
–699192,1300
–699145,2600
–699144,0400
–699134,5900
–699125,8400
–699111,9800
–699076,6400
–699057,5800
–699048,2200
–699063,3300
–699073,8000
–699078,2500
–699080,0900
–699094,9100
–699080,3300
–699072,4400
–699093,1200
–699089,3600
–699091,8100
–699096,1600
–699102,3600
–699117,9800
–699126,5200
–699129,1700
–699155,3700
–699191,8100
–699222,0300
–699256,0900
–699263,0200
–699349,7600
–699391,6000
–699427,8900
–699460,7000
–699490,6800
–699502,8600

souﬁadnice x
–1007242,2100
–1007285,7800
–1007306,4900
–1007327,0900
–1007358,8000
–1007381,5300
–1007392,0000
–1007398,1000
–1007402,3900
–1007398,4000
–1007400,8600
–1007384,3100
–1007381,5600
–1007383,2700
–1007407,3200
–1007428,6400
–1007458,7500
–1007480,2800
–1007513,5900
–1007536,4600
–1007553,0000
–1007555,2700
–1007559,0700
–1007563,5900
–1007571,4200
–1007589,8700
–1007620,1400
–1007646,8900
–1007634,8000
–1007670,0100
–1007700,4500
–1007695,9300
–1007683,4700
–1007668,3600
–1007663,3900
–1007665,7300
–1007646,8700
–1007640,6400
–1007626,9600
–1007668,5500
–1007662,6900
–1007732,9900
–1007682,2500
–1007698,7200
–1007700,0600
–1007686,5500
–1007687,7400
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poﬁadí bodu v obrazci
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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souﬁadnice y
–699524,1300
–699548,4500
–699574,0700
–699585,7200
–699586,4700
–699546,0900
–699591,1400
–699646,8000
–699705,7500
–699777,4300
–699781,1700
–699793,3600
–699830,3300
–699868,9300
–699867,0200
–699867,6500
–699878,9100
–699897,2000
–699922,3400
–699955,0300
–699945,8000
–699928,7700
–699842,0200
–699787,9100
–699797,4800
–699782,9200
–699810,4100
–699810,5600
–699801,9200
–699798,1700
–699848,9600
–699908,0200
–700034,2200
–700054,7400
–700065,2000
–700094,6800
–700123,6500
–700146,0900
–700164,1600
–700206,3900
–700205,8300
–700381,1100
–700383,0500
–700388,7600
–700433,0600
–700452,3600
–700464,1500
–700606,2900
–700619,6000
–700640,2300
–700654,3300
–700671,7800
–700688,9400
–700703,9000

souﬁadnice x
–1007702,0100
–1007737,1500
–1007750,8300
–1007790,1500
–1007793,2700
–1007873,4500
–1007897,2700
–1007942,2500
–1007973,9000
–1007989,0600
–1008000,3400
–1008002,7600
–1008019,0600
–1008042,8300
–1008057,1700
–1008104,5200
–1008121,5600
–1008133,7700
–1008175,6500
–1008215,3200
–1008225,5800
–1008234,1400
–1008252,7300
–1008278,2800
–1008344,2700
–1008394,1900
–1008427,8400
–1008483,0100
–1008485,8100
–1008523,4600
–1008530,9600
–1008529,6000
–1008515,6100
–1008454,6700
–1008451,9700
–1008444,4100
–1008440,2000
–1008445,4000
–1008442,1100
–1008436,9100
–1008442,8100
–1008455,5800
–1008460,6400
–1008459,6500
–1008458,0200
–1008463,2900
–1008464,1700
–1008466,4900
–1008441,6900
–1008466,1000
–1008481,9800
–1008459,0100
–1008437,7600
–1008418,1300
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poﬁadí bodu v obrazci
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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souﬁadnice y
–700717,7700
–700729,9800
–700747,5600
–700756,1200
–700764,4900
–700768,8700
–700769,8700
–700768,5200
–700760,1600
–700777,5700
–700787,6500
–700803,9600
–700812,4100
–700818,8200
–700802,3200
–700787,0000
–700767,0500
–700776,0600
–700785,6000
–700795,6100
–700805,2100
–700813,2700
–700820,3200
–700814,5300
–700806,0600
–700816,9800
–700817,6600
–700822,1100
–700981,7300
–700994,4300
–700986,9600
–700978,7700
–700977,5500
–700940,8500
–700898,3600
–700893,4700
–700892,8400
–700888,7900
–700892,9800
–700890,2700
–700899,4600
–700898,0600
–700895,3300
–700883,2800
–700855,3400
–700823,9800
–700804,2500
–700798,6300
–700795,2500
–700789,4200
–700881,5700
–700893,6400
–700926,8200
–700959,1300

souﬁadnice x
–1008395,8100
–1008375,3600
–1008390,8700
–1008404,8700
–1008419,3700
–1008420,9900
–1008410,4200
–1008402,7200
–1008380,8000
–1008349,2700
–1008327,2200
–1008278,6900
–1008250,0700
–1008225,0400
–1008213,7900
–1008204,1800
–1008192,7000
–1008169,4900
–1008146,8900
–1008121,1600
–1008096,4800
–1008074,3200
–1008050,7100
–1008055,4500
–1008040,7600
–1008020,9500
–1007969,6900
–1007965,4100
–1007709,5900
–1007706,1100
–1007651,8700
–1007653,1500
–1007628,2900
–1007633,9800
–1007647,1000
–1007644,2200
–1007646,4600
–1007648,1600
–1007633,2800
–1007606,5400
–1007583,5200
–1007566,1500
–1007557,4600
–1007534,7000
–1007487,4900
–1007469,4300
–1007461,0200
–1007456,1300
–1007450,5900
–1007431,8100
–1007407,5000
–1007403,7400
–1007389,8400
–1007374,7700
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poﬁadí bodu v obrazci
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
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souﬁadnice y
–701005,4800
–700972,9400
–700909,7500
–700897,5700
–700948,7600
–701011,9200
–701004,1700
–701002,8500
–700958,1100
–700939,1000
–700974,4300
–700973,3600
–700938,6600
–700928,9300
–700909,2000
–700906,0500
–700888,8500
–700873,7200
–700860,7300
–700862,7900
–700867,1100
–700854,7400
–700843,8000
–700876,6000
–700876,6000
–700867,8100
–700851,5300
–700826,6100
–700820,8100
–700726,3600
–700701,9800
–700688,4400
–700695,8200
–700688,3000
–700679,0300
–700662,5100
–700654,1200
–700640,5000
–700610,1700
–700603,0700
–700595,8000
–700581,7900
–700578,7700
–700551,1600
–700542,6200
–700536,8200
–700484,0500
–700421,0700
–700409,0900
–700398,7700
–700389,7900
–700387,0600
–700382,5900
–700377,7200

souﬁadnice x
–1007365,3500
–1007364,7500
–1007352,4000
–1007323,5500
–1007298,9800
–1007321,6500
–1007253,2300
–1007238,4400
–1007127,4900
–1007099,0700
–1007094,5900
–1007089,0900
–1007094,3000
–1007091,5300
–1007081,5500
–1007079,9600
–1007070,8400
–1007037,5500
–1007001,9300
–1006960,3000
–1006927,4800
–1006880,7600
–1006846,6900
–1006838,3000
–1006778,7400
–1006764,8900
–1006734,8800
–1006742,0900
–1006660,7500
–1006686,9200
–1006662,2500
–1006623,4400
–1006576,0200
–1006552,7500
–1006537,0400
–1006512,2100
–1006504,0400
–1006487,5200
–1006429,1100
–1006417,2200
–1006408,4200
–1006398,7100
–1006398,1200
–1006399,4300
–1006396,9100
–1006394,4300
–1006368,4300
–1006359,1100
–1006343,7300
–1006328,2200
–1006308,8300
–1006310,2000
–1006312,4500
–1006314,9400
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poﬁadí bodu v obrazci
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–700376,5300
–700367,7800
–700374,2000
–700375,1600
–700377,4400
–700370,6000
–700363,1000
–700359,7400
–700358,5800
–700350,3500
–700337,3800
–700318,6500
–700317,6100
–700312,1700
–700309,1700
–700308,4900
–700298,1400
–700295,7000
–700294,2500
–700302,8900
–700288,9000
–700298,4500
–700303,7900
–700269,0100
–700270,2900
–700273,3000
–700253,5900
–700250,6900
–700254,2900
–700246,3000
–700243,7200
–700156,7800
–700008,7200
–699937,8300
–699926,7400
–699921,4600
–699920,9100
–699892,0500
–699889,5400
–699870,1600
–699857,1200
–699855,3700
–699833,3500
–699830,7000
–699833,1100
–699801,9800
–699796,8600
–699798,5200
–699799,6300
–699799,8200
–699799,9500
–699777,4100
–699756,6600
–699746,4200

souﬁadnice x
–1006312,6300
–1006290,4700
–1006287,2000
–1006286,7200
–1006285,6500
–1006271,7700
–1006219,9600
–1006208,7200
–1006204,8300
–1006191,0700
–1006175,7300
–1006164,5300
–1006165,9100
–1006173,0800
–1006177,2000
–1006177,8300
–1006187,3700
–1006189,6200
–1006189,9200
–1006196,0900
–1006231,9400
–1006241,4900
–1006252,5700
–1006273,2800
–1006275,6600
–1006281,2000
–1006291,6500
–1006286,2800
–1006284,3300
–1006270,1200
–1006267,7100
–1006307,4700
–1006411,8600
–1006490,1200
–1006497,9700
–1006491,6000
–1006490,9400
–1006520,8900
–1006523,5000
–1006543,6100
–1006557,1500
–1006560,2500
–1006599,3000
–1006619,9900
–1006797,6900
–1006948,9100
–1006973,7900
–1007020,5200
–1007051,9000
–1007060,8800
–1007067,0100
–1007073,7800
–1007055,6800
–1007052,7200

âástka 4/2010

âástka 4/2010

poﬁadí bodu v obrazci
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–699676,7200
–699675,3100
–699674,2100
–699673,0500
–699671,8000
–699665,7100
–699659,9000
–699657,5400
–699625,9100
–699620,2400
–699618,7500
–699616,0100
–699605,0800
–699603,8100
–699600,3100
–699604,1900
–699608,5200
–699590,3300
–699580,3300
–699569,0000
–699554,9700
–699573,4500

Strana 174

souﬁadnice x
–1007032,5400
–1007023,3600
–1007016,2400
–1006996,8000
–1006994,3000
–1006977,7800
–1006962,0400
–1006962,8400
–1006974,0300
–1006976,0100
–1006976,5300
–1006977,4900
–1006981,3100
–1006995,2500
–1007033,5400
–1007053,9700
–1007076,8200
–1007115,4300
–1007158,7000
–1007181,4900
–1007209,7200
–1007242,2100

Seznam souﬁadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou stanoveny
hranice ochranného pásma pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

souﬁadnice y
–699495,2300
–699523,3100
–699546,8800
–699507,8900
–699512,7600
–699501,9500
–699475,7100
–699429,5300
–699381,6200
–699340,3200
–699315,3000
–699278,5400
–699217,6900
–699161,6700
–699158,0200
–699131,8200
–699112,6900
–699079,4300
–699061,0200
–699044,6000
–699018,3300
–698997,7700
–698978,4700
–698961,6500
–698946,2700

souﬁadnice x
–1006955,5700
–1007096,0800
–1007184,2600
–1007188,5600
–1007199,5500
–1007200,5300
–1007199,3800
–1007207,9700
–1007213,1900
–1007223,6400
–1007231,5200
–1007239,7800
–1007259,0600
–1007291,8800
–1007296,4200
–1007329,7600
–1007347,4600
–1007382,6900
–1007406,8300
–1007423,3000
–1007467,6300
–1007497,1500
–1007525,1100
–1007557,2900
–1007604,1200

Strana 175

poﬁadí bodu v obrazci
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–698933,6300
–698929,1200
–698923,7200
–698922,0800
–698924,2200
–698928,5000
–698941,8300
–698953,9100
–698976,0000
–698984,0100
–698987,7000
–698983,3200
–698994,5600
–699029,1500
–699040,6800
–699123,3100
–699165,0500
–699223,1600
–699257,8300
–699294,7100
–699297,5300
–699303,7100
–699339,2400
–699389,8200
–699373,7300
–699364,0300
–699361,4600
–699359,9800
–699373,2500
–699376,2600
–699378,5000
–699387,3900
–699392,1400
–699401,4200
–699406,1300
–699409,3700
–699442,1900
–699445,9400
–699448,6200
–699448,5500
–699457,1300
–699481,3700
–699484,5200
–699491,1600
–699491,3900
–699524,4100
–699521,7000
–699528,0200
–699537,7600
–699571,6600
–699579,7500
–699588,0200
–699604,9200
–699619,3900

souﬁadnice x
–1007645,8200
–1007669,4200
–1007713,3600
–1007756,3700
–1007780,1100
–1007805,9000
–1007852,8300
–1007876,0000
–1007870,9200
–1007882,8600
–1007897,3400
–1007923,5500
–1007947,2800
–1007933,7000
–1007969,7100
–1007892,4600
–1007850,7900
–1007802,4900
–1007832,3900
–1007858,1300
–1007855,3500
–1007858,7900
–1007877,0000
–1007903,2400
–1007950,8700
–1007978,8600
–1007987,0800
–1008003,9700
–1008031,0800
–1008043,1100
–1008026,6000
–1008000,5900
–1007993,3700
–1007990,3200
–1007990,5600
–1007990,7600
–1007999,7000
–1007995,8400
–1007957,2000
–1007953,9000
–1007902,1200
–1007903,6800
–1007903,9500
–1007903,8300
–1007908,3300
–1007913,8500
–1007932,1800
–1007952,6900
–1007963,8500
–1007993,2400
–1008009,9700
–1008026,0200
–1008073,9100
–1008084,9100

âástka 4/2010

âástka 4/2010

poﬁadí bodu v obrazci
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–699607,2200
–699620,4800
–699634,0200
–699643,6600
–699650,8100
–699740,9500
–699760,6500
–699766,6900
–699697,4900
–699699,9100
–699696,6800
–699684,7200
–699689,4400
–699708,8300
–699760,5400
–699775,6400
–699771,6500
–699739,0700
–699711,2400
–699666,6900
–699644,4000
–699674,4300
–699732,8900
–699807,9900
–699977,1800
–700095,6900
–700279,2400
–700283,4600
–700307,8800
–700417,3200
–700426,2700
–700430,9300
–700436,8400
–700463,3200
–700483,0100
–700583,7000
–700589,4200
–700666,5100
–700685,0600
–700697,0800
–700709,6500
–700722,2900
–700734,7600
–700717,0600
–700751,7300
–700789,8400
–700798,2300
–700814,1000
–700820,3900
–700831,7500
–700854,9700
–700887,3000
–700901,2200
–700911,6700

souﬁadnice x
–1008101,2900
–1008117,9500
–1008131,4500
–1008145,9100
–1008146,2900
–1008217,8400
–1008281,2500
–1008359,3600
–1008346,5600
–1008358,9100
–1008394,3000
–1008388,8000
–1008395,1600
–1008436,4300
–1008497,2100
–1008537,5100
–1008552,1100
–1008598,9000
–1008611,6300
–1008616,2800
–1008618,7700
–1008626,8200
–1008646,7800
–1008662,2900
–1008683,1400
–1008712,8000
–1008751,2800
–1008752,4400
–1008756,2100
–1008788,2600
–1008789,2000
–1008790,4500
–1008792,5200
–1008797,1700
–1008801,6600
–1008824,5200
–1008825,9300
–1008853,7800
–1008805,8400
–1008769,1300
–1008710,6900
–1008636,6900
–1008568,6400
–1008540,8000
–1008500,5300
–1008449,0200
–1008427,6000
–1008359,3800
–1008349,7800
–1008311,5200
–1008232,6300
–1008139,0900
–1008103,9000
–1008077,4600

Strana 176

Strana 177

poﬁadí bodu v obrazci
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–700941,8400
–700978,0700
–700981,6700
–701006,2100
–701020,7500
–701033,2200
–701036,8300
–701033,7700
–701034,0200
–701037,1000
–701037,0900
–701036,6000
–701020,5100
–701015,3400
–701028,3000
–701028,1000
–701011,8600
–701001,1500
–701001,4000
–701001,5300
–700999,4700
–700996,8300
–700948,7700
–700921,3700
–700906,6400
–700887,1800
–700882,4100
–700876,6000
–700867,8100
–700851,5300
–700845,1600
–700828,6900
–700820,8100
–700771,8000
–700740,0500
–700716,1300
–700712,3900
–700634,3100
–700591,9700
–700536,3300
–700506,2800
–700458,1300
–700433,7900
–700414,0100
–700393,4900
–700383,0200
–700380,7100
–700380,4600
–700378,5300
–700378,1500
–700377,4400
–700370,6000
–700373,7200
–700378,7000

souﬁadnice x
–1008002,7900
–1007901,8300
–1007887,3500
–1007808,8400
–1007746,5400
–1007684,7300
–1007660,1000
–1007660,0000
–1007625,8200
–1007493,0700
–1007456,9600
–1007434,0000
–1007380,2100
–1007367,0000
–1007345,8300
–1007301,2500
–1007162,1600
–1007091,4700
–1007087,7800
–1007083,6700
–1007068,0700
–1007061,3900
–1006940,0100
–1006871,1600
–1006837,6000
–1006803,4500
–1006787,9900
–1006778,7400
–1006764,8900
–1006734,8800
–1006722,9400
–1006671,5600
–1006660,7500
–1006600,6600
–1006559,6100
–1006528,6800
–1006524,2000
–1006430,7700
–1006387,5700
–1006338,3500
–1006327,3600
–1006325,7500
–1006322,5200
–1006316,5300
–1006303,6400
–1006292,7400
–1006292,2800
–1006291,7700
–1006287,8600
–1006287,0800
–1006285,6500
–1006271,7700
–1006272,6900
–1006261,9000

âástka 4/2010

âástka 4/2010

poﬁadí bodu v obrazci
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–700385,6600
–700405,8800
–700408,2600
–700403,5600
–700389,2100
–700363,1700
–700359,7400
–700358,5800
–700350,3500
–700337,3800
–700318,6500
–700317,6100
–700312,1700
–700309,1700
–700308,4900
–700298,1400
–700295,7000
–700294,2500
–700183,0900
–700132,0300
–700129,9000
–700128,5000
–700128,3300
–700126,8900
–700108,8800
–700096,7600
–700096,4400
–700096,2100
–700092,1300
–700076,9000
–700033,1500
–700023,2800
–700016,2600
–700015,1500
–700013,8600
–700012,4900
–699996,2400
–699980,8900
–699981,8900
–699957,7300
–699922,6100
–699900,3100
–699891,8500
–699879,4200
–699874,3100
–699870,7800
–699866,8600
–699860,2100
–699841,9500
–699838,6000
–699824,8700
–699809,4200
–699795,5100
–699775,9400

souﬁadnice x
–1006252,3500
–1006238,4200
–1006231,3000
–1006225,5000
–1006217,9100
–1006209,1600
–1006208,7200
–1006204,8300
–1006191,0700
–1006175,7300
–1006164,5300
–1006165,9100
–1006173,0800
–1006177,2000
–1006177,8300
–1006187,3700
–1006189,6200
–1006189,9200
–1006212,8000
–1006227,7300
–1006229,8600
–1006231,0400
–1006231,1800
–1006232,3900
–1006247,5400
–1006255,8100
–1006256,0300
–1006256,1900
–1006259,7900
–1006271,3400
–1006301,6100
–1006310,9400
–1006317,0900
–1006314,9500
–1006316,2900
–1006317,7600
–1006334,6900
–1006350,0800
–1006351,9600
–1006375,7300
–1006397,0400
–1006414,1300
–1006420,6900
–1006432,9500
–1006437,4900
–1006434,8900
–1006440,7400
–1006444,7100
–1006455,6200
–1006457,6200
–1006465,8300
–1006475,0700
–1006487,7800
–1006505,6600

Strana 178

Strana 179

poﬁadí bodu v obrazci
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

souﬁadnice y
–699767,0900
–699754,8400
–699753,3500
–699739,1300
–699721,8800
–699706,0100
–699699,0000
–699699,1700
–699694,2500
–699689,0800
–699680,8800
–699671,0900
–699659,2200
–699632,3100
–699603,9500
–699594,1800
–699583,5100
–699577,5700
–699571,2600
–699564,5600
–699566,8000
–699569,7300
–699571,7800
–699588,5400
–699582,0200
–699462,8200
–699495,2300

âástka 4/2010

souﬁadnice x
–1006515,5300
–1006529,0100
–1006530,2000
–1006541,5400
–1006555,3100
–1006561,2300
–1006559,7200
–1006553,9400
–1006557,9000
–1006561,0800
–1006568,0500
–1006576,9300
–1006587,4000
–1006611,6700
–1006637,1200
–1006645,4800
–1006655,0600
–1006660,1800
–1006665,1300
–1006670,4000
–1006675,3000
–1006681,0000
–1006688,0900
–1006705,1200
–1006715,2500
–1006900,5500
–1006955,5700

Seznam souﬁadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ, kter˘mi jsou
stanoveny plochy vyjmuté jak z vlastní pﬁírodní rezervace, tak z ochranného pásma pﬁírodní rezervace
Vrch Baba u Kosmonos
odeãítan˘ vnitﬁní objekt ã.1
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5

souﬁadnice y
–700372,9100
–700354,4600
–700353,8700
–700372,3900
–700372,9100

souﬁadnice x
–1007568,8600
–1007567,0200
–1007572,9200
–1007574,6400
–1007568,8600

odeãítan˘ vnitﬁní objekt ã.2
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9

souﬁadnice y
–700375,2700
–700359,6900
–700359,1000
–700364,3700
–700366,3000
–700372,1300
–700370,5500
–700374,3400
–700375,2700

souﬁadnice x
–1007527,4800
–1007525,3400
–1007530,7800
–1007543,8000
–1007549,2600
–1007547,2000
–1007541,8800
–1007534,2400
–1007527,4800

âástka 4/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

odeãítan˘ vnitﬁní objekt 3
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9

souﬁadnice y
–700449,9000
–700449,2000
–700452,3600
–700433,0600
–700388,7600
–700383,0500
–700380,8400
–700385,3500
–700419,7200

souﬁadnice x
–1008513,8300
–1008499,4400
–1008463,2900
–1008458,0200
–1008459,6500
–1008460,6400
–1008461,0200
–1008482,1300
–1008515,4800

odeãítan˘ vnitﬁní objekt 4
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4

souﬁadnice y
–700953,6400
–700938,2600
–700942,5500
–700958,0700

souﬁadnice x
–1007346,7100
–1007341,7800
–1007328,7700
–1007333,9400

odeãítan˘ vnitﬁní objekt 5
poﬁadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

souﬁadnice y
–700288,9000
–700277,2800
–700246,3000
–700254,2900
–700250,6900
–700253,5900
–700273,3000
–700270,2900
–700269,0100
–700303,7900
–700298,4500

souﬁadnice x
–1006231,9400
–1006250,8600
–1006270,1200
–1006284,3300
–1006286,2800
–1006291,6500
–1006281,2000
–1006275,6600
–1006273,2800
–1006252,5700
–1006241,4900

Strana 180

Strana 181

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 4/2010

Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 13/2010

âástka 4/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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14
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 14/2010
ze dne 3. 5. 2010,
o zﬁízení pﬁírodního parku Povodí Kaãáku
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 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.“),
zﬁizuje podle § 12 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb.

Pﬁírodní park Povodí Kaãáku
âl. 1
Vymezení pﬁírodního parku a jeho poslání
(1) Pﬁírodní park Povodí Kaãáku (dále jen „pﬁírodní
park“) se zﬁizuje z dÛvodu ochrany krajinného rázu krajiny s v˘znamn˘mi soustﬁedûn˘mi pﬁírodními a estetick˘mi hodnotami. Jedná se zejména o koridor potoka
Lodûnice, kter˘ je krajinnou osou pﬁírodního parku.
Úsek údolí mezi Mosteck˘m Ml˘nem a Mal˘mi Ky‰icemi a Dolním Podkozím se vyznaãuje krajinnou scénou
zaﬁíznutého sevﬁeného údolí mezi mohutn˘mi lesními
porosty okraje CHKO Kokoﬁínsko (lesnat˘ masiv Tuchonína) na pravém bﬁehu a masivem BrdcÛ na levém
bﬁehu. V˘razná terénní morfologie a meandry Kaãáku je
charakteristická pro jiÏnûji leÏící krajinn˘ segment pﬁi
soutoku Kaãáku s âern˘m a RymáÀsk˘m potokem. V˘raznû se v území pﬁírodního parku projevuje spolu s lesními porosty terénní útvar BrdcÛ, kter˘ vyniká zﬁeteln˘mi estetick˘mi hodnotami krajinné scény skalních partií.
Lesnat˘ masiv BrdcÛ se v˘raznû podílí na harmonickém
mûﬁítku této krajiny.
(2) Pﬁírodní park je vymezen hranicí vedoucí od
okresní hranice na kﬁiÏovatce silnic jiÏnû od obce Svárov
po silnici pﬁes obec Svárov k obci Unho‰È aÏ k polní cestû odboãující od Rymánû smûrem na západ, po této cestû
aÏ k rozcestí a odtud po okraji lesa na jiÏní okraj obce
Unho‰È-Nouzov a po ní aÏ k odboãce na lesní cestu, po
této lesní cestû smûrem na sever aÏ k okraji lesa, po okraji lesa aÏ k obci Horní Bezdûkov po ulici Lesní, která se
napojuje na lesní cestu, odtud jihov˘chodnû aÏ k rozcestí lesních cest a z rozcestí po odboãující lesní cestû aÏ na
západní okraj Horního Bezdûkova, k silnici západnû od
Horního Bezdûkova a odtud po hranici katastru obce
Dolní Bezdûkov a dále DruÏec, k vrchu Veselov vãetnû
a pokraãuje po katastrální hranici obce DruÏec a dále po
1)

toku Lodûnice aÏ k DoksÛm. Po hranici obce Doksy aÏ
k silnici vedoucí k myslivnû Mrákavy a dále po silnici aÏ
do obce Srby. Odtud po silnici k Tuchlovicím pﬁes Kaãák
a dále podle bﬁehu Velk˘ch Záplav ke stavidlu, jiÏnû k lesu a po jeho západním a jiÏním okraji aÏ k silnici DoksyDruÏec a po ní aÏ do Dolního Bezdûkova. Ze silnice Dolní Bezdûkov-Lhota po polní cestû do Bratronic a odtud
po hranici CHKO Kﬁivoklátsko aÏ k hranici okresu. Po ní
aÏ k místu, kde se st˘kají hranice okresÛ Kladno, Beroun,
Praha-západ (1 km severov˘chodnû od osady Podkozí),
po hranici okresÛ Beroun a Praha-západ k Ch˘Àavskému potoku. Odtud proti proudu Ch˘Àavského potoka
k obci Libeãov, kterou obchází po hranici lesa k Nebiti
a dále k jihu k Mladinû, odtud pokraãuje severov˘chodním smûrem po okraji lesa k silniãnímu mostu pﬁes Kaãák u Kalousova ml˘na. Po silnici na jih do Nenaãovic
a 300 metrÛ za obcí, kde se Kaãák nejblíÏe pﬁimyká k silnici, pﬁechází hranice na tok Kaãáku. Po toku Kaãáku
obchází Chrustenice a v˘chodnû od obce pﬁechází na
okraj lesa severov˘chodním smûrem podél lesního komplexu Bl˘skava aÏ k hranici okresÛ Beroun a Praha-západ (okres Beroun). Odtud po hranici lesa severov˘chodním smûrem pﬁes Drahelãick˘ potok pod Modr˘
vrch a odtud severov˘chodním smûrem k silnici do Úhonic; na jihozápadním okraji obce Úhonice se obrací severozápadnû po hranici lesa a vede aÏ k silnici Podkozí-Svárov (okres Praha-západ), kde navazuje na jiÏ uvedené
vymezené oblasti v okrese Kladno.
(3) Podrobnû je hranice pﬁírodního parku vymezena v mapové pﬁíloze, která je nedílnou souãástí tohoto
naﬁízení.

âl. 2
Podmínky ochrany pﬁírodního parku
(1) K zaji‰tûní ochrany krajinného rázu pﬁírodního
parku bude nezbytn˘ pﬁedchozí souhlas orgánu ochrany
pﬁírody (§ 12 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb.) pro ãinnosti,
které by mohly zpÛsobit zniãení, po‰kození nebo ru‰ení
stavu území pﬁírodního parku nebo jeho ãásti zejména
v pﬁípadech:
a) provádûní terénních úprav1) mimo zastavûná
území,

§ 3 zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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b) zﬁizování, zmûny ãi ru‰ení vodních nádrÏí nebo
tÛní,
c) likvidace mezí a remízÛ, rozorávání luk,
d) zalesÀování pozemkÛ mimo pozemky urãené
k plnûní funkcí lesa, nebo zakládání plantáÏí dﬁevin (napﬁ. vánoãních stromkÛ nebo rychle rostoucích dﬁevin pro energetické vyuÏití),
e) umisÈování staveb, zejména vertikálních (stoÏáry,
vûtrné elektrárny, signální vûÏe, rozhledny aj.),
f) budování nebo zkapacitÀování nadzemních elektrick˘ch vedení,
g) zmûna druhu pozemku mimo zastavûné území.
(2) V pﬁípadû pochybností o nezbytnosti pﬁedchozího souhlasu dle odstavce 1 je rozhodující vyjádﬁení obce
s roz‰íﬁenou pÛsobností.

âl. 3
Hospodaﬁení v pﬁírodním parku
(1) Zﬁízením pﬁírodního parku není dotãen bûÏn˘
zpÛsob obhospodaﬁování pozemkÛ.
(2) V pﬁípadech, kdy zpÛsob hospodaﬁení musí b˘t
schválen (napﬁ. lesní hospodáﬁsk˘ plán), ﬁídí se zpÛsob
hospodaﬁení pravidly schváleného dokumentu.

âl. 4
Závûreãná a zru‰ovací ustanovení

âástka 4/2010

dÛ: Obecní úﬁad Tuchlovice, Obecní úﬁad Kamenné Îehrovice, Obecní úﬁad Velká Dobrá, Obecní úﬁad Doksy,
Obecní úﬁad DruÏec, Obecní úﬁad Bra‰kov, Obecní úﬁad
Horní Bezdûkov, Obecní úﬁad Bratronice, Obecní úﬁad
Malé Ky‰ice, Obecní úﬁad Svárov, Obecní úﬁad ChyÀava,
Obecní úﬁad Ptice, Obecní úﬁad Úhonice, Obecní úﬁad
Drahelãice, Obecní úﬁad Nenaãovice, Obecní úﬁad Nuãice, Obecní úﬁad Chrustenice, Obecní úﬁad Lodûnice,
a mûstsk˘ch úﬁadÛ: Mûstsk˘ úﬁad Unho‰È a Mûstsk˘ úﬁad
Rudná.
(2) Poru‰ení ustanovení tohoto naﬁízení fyzickou
osobou se posuzuje jako pﬁestupek podle zákona
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, poru‰ení ustanovení právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem, se posuzuje jako jin˘
správní delikt uveden˘ v zákonû ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, nejde-li
o správní delikt uveden˘ v zákonû ã. 114/1992 Sb.
(3) Vyhlá‰ka Stﬁedoãeského krajského národního
v˘boru ze dne 15. dubna 1988, kterou byla zﬁízena Oblast
klidu Povodí Kaãáku v okresech Kladno, Beroun a Praha-západ, se ru‰í ke dni nabytí úãinnosti tohoto naﬁízení.
(4) Toto naﬁízení bylo schváleno usnesením Rady
Stﬁedoãeského kraje ã. 024-17/2010/RK ze dne 3. 5. 2010
a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni
jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

(1) Toto naﬁízení vãetnû mapové pﬁílohy je uloÏeno
u Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje a obecních úﬁa-

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

Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 14/2010
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14/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi statutárním mûstem Kladno a obcí Lány
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 22. kvûtna 2010.
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15/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Mní‰ek pod Brdy a obcí Zahoﬁany
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 23. dubna 2010.
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16/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Velvary a obcí Kamenn˘ Most
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 18. kvûtna 2010.
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17/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Votice a obcí Mezno
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 20. dubna 2010.
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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18/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi obcí Koleã a obcí Brand˘sek
(uveﬁejnûné v ãástce 2/2008 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 38/VS/2008)
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 15. kvûtna 2010.
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19/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi obcí Koleã a mûstem Velvary
(uveﬁejnûné v ãástce 11/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 266/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 21. kvûtna 2010.
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20/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi mûstem Velvary a obcí âernuc
(uveﬁejnûné v ãástce 5/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 196/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 18. kvûtna 2010.
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21/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi mûstem Velvary a obcí Hob‰ovice
(uveﬁejnûné v ãástce 8/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 228/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 26. kvûtna 2010.

âástka 4/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje
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22/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi mûstem Velvary a obcí Hospozín
(uveﬁejnûné v ãástce 8/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 229/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 25. kvûtna 2010.
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23/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi mûstem Velvary a obcí ChrÏín
(uveﬁejnûné v ãástce 8/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 230/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 20. kvûtna 2010.
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24/VS/2010 Dohoda o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy uzavﬁené mezi mûstem Velvary a obcí Sazená
(uveﬁejnûné v ãástce 8/2007 Vûstníku Stﬁedoãeského kraje pod ã. 234/VS/2007)
– zaji‰Èování v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
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âástka 4/2010

Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 18. kvûtna 2010.
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Vydává Stﬁedoãesk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
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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 2010 ãiní 950 Kã bez DPH; 1 045 Kã vãetnû 10% 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), 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, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401

