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12
NAŘÍZENÍ

Královéhradeckého kraje č. 12/2012
ze dne 2. 11. 2012,

o zřízení přírodní památky Údolí Javorky

Rada Královéhradeckého kraje na základě ustanovení
§ 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 2. 11. 2012
svým usnesením č. 33/1451/2012 vydání tohoto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka Údolí Javorky (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se rozkládá v okrese Jičín, v katast-
rálním území Dolní Javoří, Uhlíře a Horní Nová Ves. Hra nice
přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným geome-
trickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou 
určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obraz -
ce je uveden v Příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Rozloha přírodní památky je 7,1749 ha.

(4) Účelem zřízení přírodní památky je ochrana údolí 
potoka Javorka s přirozeným tokem, břehovými porosty
a vlhkomilnými loukami s výskytem chráněných druhů rost-
lin a živočichů.

Článek 2
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky je možno pouze s předcho-
zím souhlasem orgánu ochrany přírody:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití,
b) umísťovat a povolovat stavby a zařízení, provádět

změny staveb a terénní úpravy,
c) používat hnojiva a biocidní přípravky2) s výjimkou

atraktantů a repelentů pro ochranu lesa,

d) vysazovat dřeviny mimo les,
e) vjíždět a parkovat motorová vozidla a přívěsy mimo

místa vyhrazená orgány ochrany přírody (kromě vjez-
du a setrvání vozidel orgánů státní správy, požární
ochrany, zdravotní a veterinární služby, vozidel vodo -
hospodářských organizací, vlastníků pozemků a vozi -
del potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření),

f) rozdělávat ohně (to se nevztahuje na činnosti, které
jsou prováděny při hospodaření v lese) a zřizovat 
tábořiště, pořádat turistické, sportovní, kulturní a po-
znávací akce,

g) zřizovat a vyznačovat nové veřejně přístupné účelo-
vé komunikace, stezky, pěšiny a turistické trasy,

h) krmit a přikrmovat zvířata, umísťovat nová myslivec -
ká zařízení, která způsobují kumulaci zvěře (krmel-
ce, lizy apod.),

i) měnit stávající vodní režim3),
j) provádět těžbu nánosů a splavenin v korytě vodního

toku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Přílohami tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1: Seznam souřadnic jednotné trigonome-

trické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hra-
nice přírodní památky.

b) Příloha č. 2: Katastrální mapa s podrobným zákre-
sem hranic přírodní památky.

c) Příloha č. 3: Základní mapa České republiky s orien-
tačním zákresem hranice přírodní památky.

(2) Toto nařízení Královéhradeckého kraje bylo schváleno
Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 33/1451/2012 ze
dne 2. 11. 2012 a nabývá účinnosti patnáctý den po jeho vyhlá-
šení ve Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiné-
ho regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem dle přílohy zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

3) Za změnu vodního režimu jsou považovány zejména činnosti ovlivňující odtokové poměry v území a činnosti, které mohou ovlivnit kvalitu podzemních a povrcho -
vých vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Lubomír Franc v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Josef Táborský v. r.
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Příloha č. 2
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13
NAŘÍZENÍ

Královéhradeckého kraje č. 13/2012
ze dne 2. 11. 2012,

o zřízení přírodní památky Údolí Bystřice

Rada Královéhradeckého kraje na základě ustanovení
§ 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 2. 11. 2012
svým usnesením č. 33/1451/2012 vydání tohoto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka Údolí Bystřice (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se rozkládá v okrese Jičín, v katastrál-
ním území Boháňka, Červená Třemešná, Hořice v Podkrkonoší
a Doubrava. Hranice přírodní památky se stanoví samostatným
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonome-
trické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrické-
ho obrazce je uveden v Příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Rozloha přírodní památky je 17,6050 ha.

(4) Účelem zřízení přírodní památky je ochrana údolí 
potoka Bystřice s přirozeným tokem, břehovými porosty
a vlhkomilnými loukami s výskytem chráněných druhů rost-
lin a živočichů.

Článek 2
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky je možno pouze s předcho-
zím souhlasem orgánu ochrany přírody:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití,
b) umísťovat a povolovat stavby a zařízení, provádět

změny staveb a terénní úpravy,
c) používat biocidy a biocidní přípravky2) s výjimkou

atraktantů a repelentů pro ochranu lesa,

d) vysazovat dřeviny mimo les,
e) vjíždět a parkovat motorová vozidla a přívěsy mimo

místa vyhrazená orgány ochrany přírody (kromě vjez-
du a setrvání vozidel orgánů státní správy, požární
ochrany, zdravotní a veterinární služby, vozidel vodo -
hospodářských organizací, vlastníků pozemků a vozi -
del potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření),

f) rozdělávat ohně (to se nevztahuje na činnosti, které
jsou prováděny při hospodaření v lese) a zřizovat 
tábořiště, pořádat turistické, sportovní, kulturní a po-
znávací akce,

g) zřizovat a vyznačovat nové veřejně přístupné účelo-
vé komunikace, stezky, pěšiny a turistické trasy,

h) krmit a přikrmovat zvířata, umísťovat nová myslivec-
ká zařízení, která způsobují kumulaci zvěře (krmelce,
lizy apod.),

i) měnit stávající vodní režim3),
j) provádět těžbu nánosů a splavenin v korytě vodního

toku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Přílohami tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1: Seznam souřadnic jednotné trigonome-

trické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hra-
nice přírodní památky a ochranného pásma.

b) Příloha č. 2: Katastrální mapa s podrobným zákre-
sem hranic přírodní památky.

c) Příloha č. 3: Základní mapa České republiky s orien-
tačním zákresem hranice přírodní památky.

(2) Toto nařízení Královéhradeckého kraje bylo schváleno
Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 33/1451/2012 ze
dne 2. 11. 2012 a nabývá účinnosti patnáctý den po jeho vyhlá-
šení ve Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje.

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiné-
ho regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem dle přílohy zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

3) Za změnu vodního režimu jsou považovány zejména činnosti ovlivňující odtokové poměry v území a činnosti, které mohou ovlivnit kvalitu podzemních a povrcho -
vých vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Lubomír Franc v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Josef Táborský v. r.
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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118/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Sobotka a obcí Zámostí-Blata
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sp. zn. 17741/VZ/2012 
o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 21. 11. 2012
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vydává Královéhradecký kraj
Redakce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, fax.: 495 817 122
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. 
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2012 činí 1 000 Kč bez DPH; 1 140 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeb Královéhradeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonním čísle: 246 040 442, fax.: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax.: 246 040 401
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