
Ročník 2012

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  O l o m o u c k é h o  k r a j e

Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

O B S A H

2. Nařízení Olomouckého kraje č. 2/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Bílá Lhota a její ochranné pásmo a stano-
vují bližší ochranné podmínky přírodní památky

3. Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Černé jezero a její ochranné pásmo a sta-
novují bližší ochranné podmínky přírodní památky

4. Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov a její ochranné
pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

5. Nařízení Olomouckého kraje č. 5/2012, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Království a její ochranné pásmo a stano-
vují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

6. Nařízení Olomouckého kraje č. 6/2012, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Na hadci a její ochranné pásmo a stano-
vují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

7. Nařízení Olomouckého kraje č. 7/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Rudným vrchem a její ochranné pás-
mo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

8. Nařízení Olomouckého kraje č. 8/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Poláchovy stráně – Výří skály a její ochran-
né pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

9. Nařízení Olomouckého kraje č. 9/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Protivanov a její ochranné pásmo a stano-
vují bližší ochranné podmínky přírodní památky

10. Nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Týn nad Bečvou a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

11. Nařízení Olomouckého kraje č. 11/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka U žlíbku a její ochranné pásmo a stanovují
bližší ochranné podmínky přírodní památky
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2
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 2/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Bílá Lhota a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Bílá
Lhota (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop ev-
ropsky významného druhu netopýra velkého (Myotis myotis). 

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
a to v půdním prostoru stavby kostela, který se nachází na po-
zemku parc. č. st. 15 v katastrálním území Bílá Lhota.

(2) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany příro-
dy2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět stavební práce na střeše a v půdních prosto-
rách kostela,

b) provádět stavební práce na budově spojené se zvýše-
nou hlučností a vibracemi v termínu od 15. dubna do
30. září běžného kalendářního roku,

c) provádět změny velikosti či umístění vletových otvorů,
d) používat přípravky na ochranu dřeva, které jsou to-

xické pro netopýry,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které
se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Bílá
Lhota na pozemku parc. č. 10/2.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stano-
ví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému jed-
notné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů po-
lygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 toho-
to nařízení. Orientační grafické znázornění území ochranného
pásma přírodní památky do katastrální mapy je uvedeno v pří-
loze č. 2 tohoto nařízení. Celková výměra ochranného pásma
přírodní památky činí 0,3288 ha.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1 
k nařízení Olomouckého kraje č. 2/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní památky Bílá Lhota 
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2 
k nařízení Olomouckého kraje č. 2/2012
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3
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 3/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Černé jezero a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Černé
jezero (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop čolka
karpatského (Triturus montadoni).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách na části po-
zemku parc. č. 3131/6, 3154, 3155, části pozemku parc.
č. 3156 a části pozemku parc. č. 3175/1.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 5,3639 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní pa-
mátky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2)

a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) povolovat a umísťovat nové stavby,
c) provádět zemní práce a terénní úpravy, nejde-li o čin-

nosti prováděné podle schváleného plánu péče,
d) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu, 
e) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-

jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče, 

f) odbahňovat a upravovat stávající vodní plochy, měnit
stávající vodní režim, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,

g) nasazovat jakoukoliv rybí obsádku do nádrží a tůní,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které
se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Zlaté
Hory v Jeseníkách na části pozemku parc. č. 1285, 3110, 3111,
3112/1, části pozemku parc. č. 3112/2, 3113, 3114, 3123,
3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131/1, 3131/2,
části pozemku parc. č. 3131/6, 3131/7, 3131/8, 3132, 3143,
části pozemku parc. č. 3156, části pozemku parc. č. 3175/1,
3175/5 a 3175/8.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stano-
ví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému jed-

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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notné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů po-
lygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 to-
hoto nařízení. Orientační grafické znázornění území ochran-
ného pásma přírodní památky do katastrální mapy je uvedeno
v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra ochranného
pásma přírodní památky činí 206,2737 ha.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 3/2001 ze dne 2. květ-
na 2001 o vyhlášení přírodní památky Černé jezero se zrušuje.

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje.

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1 
k nařízení Olomouckého kraje č. 3/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Černé jezero
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 3/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní památky Černé jezero
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 3/2012
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4
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 4/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Dolní
a Prostřední Svrčov (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop kuň-
ky ohnivé (Bombina bombina).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou na čás-
ti pozemku parc. č. 1264/1, 1265/1, 1265/3, 1266/1, 1266/2,
1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, části pozemku
parc. č. 1268/5  a části pozemku 1268/6.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 3,4989 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní pa-
mátky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2)

a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) povolovat a umísťovat nové stavby,
c) provádět zemní práce a terénní úpravy, nejde-li o čin-

nosti prováděné podle schváleného plánu péče,
d) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu, 
e) používat chemické látky nebo přípravky, nejde-li o čin-

nosti prováděné podle schváleného plánu péče,
f) vysazovat dravé druhy ryb,
g) vypouštět, chovat nebo přikrmovat zvěř,
h) odbahňovat a upravovat stávající vodní plochy, měnit

stávající vodní režim, provádět mimořádnou manipu-
laci s vodní hladinou na vodních nádržích (udržování
vysokého stavu), nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které
se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Ve-
selíčko u Lipníka nad Bečvou na pozemku parc. č. 1268/7
a 1270.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní památky činí 0,1545 ha.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 4/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky 
Dolní a Prostřední Svrčov
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 4/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní památky Dolní a Prostřední Svrčov
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 4/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní rezervace1)

Království (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní rezervaci jsou:
a) přírodě blízké ekosystémy s výskytem typických i vzác-

ných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů, reprezentované nížinnými listnatými lesy
na přechodu 1. a 2. lesního vegetačního stupně (luž-
ními lesy, dubohabřinami, mokřadními olšinami a je-
jich vzájemnými přechody) a periodicky zvodňova-
nými odstavenými říčními rameny,

b) typy přírodních stanovišť – dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum a smíšené lužní lesy s dubem let-
ním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),
jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxi-
nus angustifolia) podél velkých řek atlantské a středo-
evropské provincie (Ulmenion minoris).

Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace

(1) Přírodní rezervace se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Grygov na části pozemku parc. č. 1976,
1977, na části pozemku parc. č. 1978, 1979, na části pozemku
parc. č. 1980, na části pozemku parc. č. 1981, na části pozemku
parc. č. 1983, 1984, 1985, na části pozemku parc. č. 1986, na

části pozemku parc. č. 1987, 1988, 1989, na části pozemku
parc. č. 1990, 1991, na části pozemku parc. č. 1992, na části
pozemku parc. č. 1994, na části pozemku parc. č. 1996, 1997,
na části pozemku parc. č. 1998, 2285 a 2286. 

(2) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní rezervace činí 301,0875 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
rezervace jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany příro-
dy2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní rezervaci:

a) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo
pozemní komunikace s výjimkou vozidel vlastníků
či nájemců pozemků v přírodní rezervaci a jejich do-
davatelů prací nebo vozidel určených pro výkon slu-
žebních povinností stanovených jinými právními
předpisy,

b) provádět zásahy do vodního režimu a odtokových
poměrů,

c) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

d) provádět zemní práce a terénní úpravy, těžit nerosty
nebo humolity, provádět geologické práce,

e) zakládat skládky a deponie jakéhokoliv materiálu
s výjimkou dočasných skládek surového dříví v ob-
dobí od 1. 9. do 31. 3. běžného kalendářního roku,

5
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 5/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Království a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

1) § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
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f) vypouštět zvěř, přikrmovat zvěř, umísťovat zařízení
související s výkonem práva myslivosti,

g) tábořit či bivakovat,
h) rozdělávat ohně, 
i) pořádat hromadné turistické, sportovní a kulturní akce,

konané mimo lesní cesty v období od 1. 4. do 31. 7.,
j) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy, 
k) vjíždět na kolech nebo na koních mimo vyznačené

trasy,
pokud není při ochraně přírodní rezervace zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní rezervace, které
se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Grygov
na pozemcích parc. č. 1907, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, na části pozemku parc. č. 1976, na části pozemku parc.
č. 1978, na části pozemku parc. č. 1980, na části pozemku parc.
č. 1981, 1982, na části pozemku parc. č. 1983, na části pozem-
ku parc. č. 1986, na části pozemku parc. č. 1987, na části po-
zemku parc. č. 1990, na části pozemku parc. č. 1992, 1993, na
části pozemku parc. č. 1994, 1995, 1996, na části pozemku
parc. č. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2283, 2284, 2355, 2359, v katastrálním území Charváty na čás-

ti pozemku parc. č. 938/1, 938/2 a 938/3 a v katastrálním území
Dub nad Moravou na části pozemku parc. č. 1683. 

(2) Hranice ochranného pásma přírodní rezervace se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní rezervace do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní rezervace činí 296,5478 ha.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení  

Nařízení Okresního úřadu Olomouc č. 2/1995 ze dne
18. dubna 1995 o vyhlášení přírodní rezervace Království
se zrušuje.

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 5/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Království
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 5/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní rezervace Království 
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 5/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní rezervace1) Na
hadci (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní rezervaci jsou rostlin-
ná společenstva: extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrnenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), chas-
mofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny aso-
ciace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum
a rostlinné druhy vázané na hadcové skalky, především popu-
lace sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum).

Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace

(1) Přírodní rezervace se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Raškov Ves na pozemcích parc. č. 129/2,
části pozemku parc. č. 436/1, části pozemku parc. č. 439, 440,
441, 443, části pozemku parc. č. 444/6, 444/7, části pozemku
parc. č. 444/8, části pozemku parc. č. 680/2, 681, části po-
zemku parc. č. 743 a části pozemku parc. č. 746.

(2) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geo -
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní rezervace činí 55,4156 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
rezervace jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany příro-
dy2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní rezervaci:

a) vypouštět nebo přikrmovat zvěř, umísťovat zařízení
související s výkonem práva myslivosti,

b) rozdělávat ohně, s výjimkou činností, které jsou pro-
váděny při hospodaření v lese, a zřizovat tábořiště,
jestliže je to jiným právním předpisem nebo na jeho
základě dovoleno,

c) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo po-
zemní komunikace s výjimkou vozidel vlastníků či ná-
jemců v přírodní rezervaci a jejich dodavatelů prací
nebo vozidel určených pro výkon služebních povin-
ností stanovených jinými právními předpisy, jestliže je
vjíždění a setrvávání motorových vozidel jiným práv-
ním předpisem nebo na jeho základě dovoleno, 

pokud není při ochraně přírodní rezervace zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní rezervace, kte-
ré se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Ha-
nušovice na pozemcích st. parc. č. 392, st. parc. č. 393, st. parc.
č. 898, pozemcích parc. č. 1911, 1912, 1919/1, části pozemku
parc. č. 1920, 1921, 1922, části pozemku parc. č. 1923, části
pozemku parc. č. 1924, části pozemku parc. č. 1925, části po-
zemku parc. č. 1926, části pozemku parc. č. 1927, části po-
zemku parc. č. 1935, 1936/2, části pozemku parc. č. 1937, čás-
ti pozemku parc. č. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1972, 1978,
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, části pozemku

6
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 6/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Na hadci a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

1) § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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parc. č. 1987, 1988, 1989/1, části pozemku parc. č. 1989/2,
části pozemku parc. č. 1990/1, 1990/2, 1991/2, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012/1,
2012/2, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2,
2018, 2019, části pozemku parc. č. 2020, 2021, 2022, 2023,
2024/2, 2039, 2040/1, 2040/2, 2041/1, 2041/2, 2042/1, 2043,
2044, 2045, části pozemku parc. č. 2046, 2047, 2048, 2049/1,
2049/6, 2049/7, 2049/14, 2085, 2086/1, 2089/1, 2089/2,
2090, 2091, 2092, 2093, 2095/1, 2095/2, 2096, 2097, 2098,
2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107,
2108/2, 2108/3, 2108/4, 2108/5, části pozemku parc. č. 2109,
části pozemku parc. č. 2110, části pozemku parc. č. 2112,
v katastrálním území Komňátka na části pozemku parc.
č. 463 a části pozemku parc. č. 751, v katastrálním území
Raškov Dvůr na pozemcích parc. č. 43/4, 43/6, 44/5, 45/3,
52/2, 52/3, 53, 54/3, 61/2, 90, části pozemku parc. č. 93/2,
360/1, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 368, 369, 370,
371, 373/2, 374, 379, části pozemku parc. č. 383/1, části po-
zemku parc. č. 383/3, části pozemku parc. č. 383/4, 383/5,
396, 407, 408, 417, 418/1, 418/2, části pozemku parc.
č. 419/3, části pozemku parc. č. 419/4, 429/1, části pozemku
parc. č. 429/2, 430, 435, 438, 439, 461, 462, 463, 464, 467/4,
části pozemku parc. č. 487, 489, části pozemku parc. č. 490/2,
v katastrálním území Raškov Ves na pozemcích parc. č. 82/1,
98/1, st. parc. č. 110, st. parc. č. 113, parc. č. 116, st. parc. č. 120,
parc. č. 128/1, 128/5, 130/1, 130/2, 131, 132, 133/1, 133/2,
134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144/2, 145/5,
146, 147, 148, 149, 150, 152, 153/3, 161/1, části pozemku
parc. č. 432, části pozemku parc. č. 433, 435, části pozemku
parc. č. 436/1, části pozemku parc. č. 436/2, 436/3, 438, části
pozemku parc. č. 439, 442, části pozemku parc. č. 444/6, části
pozemku parc. č. 444/8, 444/9, části pozemku parc. č. 445,
části pozemku parc. č. 446, 449, 450, 451, 453, 454, 455, čás-
ti pozemku parc. č. 456, části pozemku parc. č. 458/1, 458/2,
459/2, 482, části pozemku parc. č. 483/2, 484, 486/1, 486/2,
487/1, 487/2, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 499, 500, 501, 502/2, 503, části pozemku parc. č. 504,
529/1, 532/1, 532/2, 533, 534/1, 534/2, 534/3, 535, 536, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547/1, 547/2,
571, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584,
585, 587/1, části pozemku parc. č. 588, 589/2, 589/3, 592/4,
593, 597, 599/2, 600/3, části pozemku parc. č. 600/4, části
pozemku parc. č. 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611,
612, 613/1, 613/2, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619, 620,

622/2, 622/3, 623, 629, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 640,
641, 645, 646, 647/1, 647/2, 648/1, 648/2, 649, 650, 651, 652,
654, 655, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 668, 671, části po-
zemku parc. č. 680/2, části pozemku parc. č. 683, 685, 719,
720, části pozemku parc. č. 721, části pozemku parc. č. 722,
části pozemku parc. č. 729/1, části pozemku parc. č. 732, 733,
734, části pozemku parc. č. 735, části pozemku parc. č. 736,
části pozemku parc. č. 743, části pozemku parc. č. 746, 747,
748, části pozemku parc. č. 749, 754 a v katastrálním území
Štědrákova Lhota na pozemcích parc. č. 237/2, 238, 240
a 241.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní rezervace se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní rezervace do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní rezervace činí 752,7448 ha.

Čl. 5
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody4) lze v ochranném pásmu přírodní rezervace vypou-
štět nebo přikrmovat zvěř.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Vyhláška Okresního národního výboru v Šumperku ze
dne 8. listopadu 1990, kterou se určuje chráněný přírodní vý-
tvor „Na hadci“, se zrušuje.

Čl. 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 6/2012

Seznam souřadnic lomových bodů přírodní rezervace Na hadci
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 6/2012

Seznam souřadnic lomových bodů ochranného pásma přírodní rezervace Na hadci
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 6/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Pod
Rudným vrchem (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je populace
střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). 

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Pleče na části pozemku parc. č. 23, části
pozemku parc. č. 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44/2, 56/2, 61,
62, 69, 70/2, 73, 76, 84/1, 84/2, 154, 160, 161, 162/1, 162/2,
163, 198, 199, 201, 202, 204/2, 211, 220, 236, 237, 242, 243,
části pozemku parc. č. 244, části pozemku parc. č. 246, 247,
248, 249, 250, 251 a 262 a v katastrálním území Habartice
u Jindřichova na pozemcích parc. č. 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44,
47, 48, 51/2, 51/3, 51/4 a 1929.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřenými geo -
metrickými polygony, jejichž vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonů tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 26,8674 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní pa-
mátky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2)

a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání, zalesňovat nelesní pozemky,

b) povolovat a umísťovat nové stavby, provádět zemní
práce a terénní úpravy, 

c) zakládat skládky a deponie jakéhokoliv materiálu
s výjimkou dočasných skládek surového dříví v ob-
dobí od 1. září do 31. března kalendářního roku, 

d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče, lesních hospodářských plánů a lesních hospo-
dářských osnov,

e) zřizovat nové veřejně přístupné účelové komunikace,
stezky, pěšiny a turistické trasy,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, kte-
ré se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Ple-
če na pozemku parc. č. 158/1.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice

7
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 7/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Rudným vrchem a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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vrcholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázor-
nění území ochranného pásma přírodní památky do katast-
rální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Cel-
ková výměra ochranného pásma přírodní památky činí
0,2874 ha.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana

zlom 13-88_zlom 13-00  25.4.12  12:18  Stránka 59



Částka 2/2012 Věstník právních předpisů Olomouckého kraje Strana 60

Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2012

Seznam souřadnic lomových bodů přírodní památky Pod Rudným vrchem
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2012

Seznam souřadnic lomových bodů ochranného pásma přírodní památky Pod Rudným vrchem
(souřadnicový systém S-JTSK)

zlom 13-88_zlom 13-00  25.4.12  12:18  Stránka 62



Strana 63 Věstník právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2/2012

Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Po-
láchovy stráně – Výří skály (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je populace
střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji, v ka-
tastrálním území Hanušovice na pozemcích parc. č. 375, 376/3,
části pozemku parc. č. 377/1, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4,
452, 453/1, 453/2, 453/3, části pozemku parc. č. 453/4, 473/1,
části pozemku parc. č. 475, části pozemku parc. č. 518, 519/2,
526, 527, 552, části pozemku parc. č. 553, 555, části pozemku
parc. č. 558, části pozemku parc. č. 588, 591, 597/1, 597/2,
628, části pozemku parc. č. 642, části pozemku parc. č. 697,
702, části pozemku parc. č. 704, 706, 753, části pozemku
parc. č. 755/1, části pozemku parc. č. 1528/1, části pozemku
parc. č. 1528/2, části pozemku parc. č. 1529, části pozemku
parc. č. 1530, 1534/1, 1534/2 a části pozemku parc. č. 1536/1.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky

do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 20,8650 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní pa-
mátky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2)

a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání, zalesňovat nelesní pozemky,

b) povolovat a umísťovat nové stavby, provádět zemní
práce a terénní úpravy, 

c) zakládat skládky a deponie jakéhokoliv materiálu
s výjimkou dočasných skládek surového dříví v ob-
dobí od 1. září do 31. března kalendářního roku, 

d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče, lesních hospodářských plánů a lesních hospo-
dářských osnov,

e) zřizovat nové veřejně přístupné účelové komunika-
ce, stezky, pěšiny a turistické trasy,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, kte-
ré se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Ha-
nušovice na pozemku parc. č. 755/2.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy

8
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 8/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Poláchovy stráně – Výří skály a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní památky činí 0,9769 ha.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2012

Seznam souřadnic lomových bodů přírodní památky Poláchovy stráně – Výří skály
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2012

Seznam souřadnic lomových bodů ochranného pásma přírodní památky Poláchovy stráně 
– Výří skály
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Pro-
tivanov (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop
modráska bahenního (Maculinea nausithous).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Protivanov na pozemcích parc. č. 218,
219/7, 219/10, 223, 246/9, 246/11, 246/30, 246/33, 247/1
a 1178.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 2,6923 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní pa-
mátky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2)

a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu, 
b) měnit odtokové podmínky lokality, manipulovat s výš-

kou hladiny spodní vody, provádět terénní a vodo-
hospodářské úpravy,

c) používat chemické prostředky, nejde-li o činnosti pro-
váděné podle schváleného plánu péče, 

d) vypouštět nebo přikrmovat zvěř, umísťovat zařízení
související s výkonem práva myslivosti,

e) zalesňovat nelesní pozemky,
f) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště, jestliže je to ji-

ným právním předpisem nebo na jeho základě dovo-
leno,

g) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a po-
znávací akce,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, kte-
ré se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území
Protivanov na pozemcích parc. č. 221/2, 246/33, 247/2, 247/4
a 1182/1. 

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice
vrcholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázor-

9
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 9/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Protivanov a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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nění území ochranného pásma přírodní památky do katast-
rální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Cel-
ková výměra ochranného pásma přírodní památky činí
0,2632 ha.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 9/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Protivanov
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 9/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní památky Protivanov
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 9/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Týn
nad Bečvou (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop svi-
nutce tenkého (Anisus vorticulus).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Týn nad Bečvou na pozemku parc.
č. 1075/1, na části pozemku parc. č. 1075/2 (část pozemku
parc. č. 1019, část pozemku parc. č. 1020, část pozemku parc.
č. 1043/2 a část pozemku parc. č. 1075, všechny ve zjednodu-
šené evidenci – původ pozemkový katastr) a na pozemku
parc. č. 1213/3 a v katastrálním území Slavíč na pozemcích
parc. č. 1105/5, 1105/6, 1124/3, 1129/3, 1130/3, 1133/3, 1134/3,
1135/3, 1139/4, 1304/6 a 1304/11.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 2,51 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany příro-
dy2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) povolovat a umísťovat nové stavby,
c) provádět zemní práce a terénní úpravy, nejde-li o čin-

nosti prováděné podle schváleného plánu péče,
d) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu, 
e) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-

jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

f) vypouštět nebo přikrmovat zvěř,
g) nasazovat jakoukoliv obsádku ryb,
h) odbahňovat a upravovat stávající vodní plochy, mě-

nit stávající vodní režim, provádět mimořádnou ma-
nipulaci s vodní hladinou, nejde-li o činnosti prová-
děné podle schváleného plánu péče,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, kte-
ré se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území
Slavíč na pozemku parc. č. 1304/12.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy

10
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 10/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Týn nad Bečvou a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní památky činí 1,3893 ha.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky 
Týn nad Bečvou
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní památky Týn nad Bečvou
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

U žlíbku (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je louka
s cenným společenstvem hořečku mnohotvarého českého
(Gentianella praecox subsp. bohemica) na acidofilních su-
chých trávnících svazu Violion caninae.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Protivanov na částech pozemků parc.
č. 735/1 a 736/2.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 0,4972 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní pa-
mátky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2)

a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské
úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle schvále-
ného plánu péče, 

c) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče, 

d) vjíždět těžkými mechanizačními prostředky,
e) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu, 
f) přikrmovat zvěř,
g) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, kte-
ré se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území
Protivanov na částech pozemků parc. 728/3, 735/1 a 736/2
a pozemku parc. č. 735/6.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra ochran-
ného pásma přírodní památky činí 1,9847 ha.

11
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 11/2012

ze dne 20. 3. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka U žlíbku a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Nařízení č. 1/2002
Okresního úřadu Prostějov ze dne  14. 6. 2002 o zřízení Pří-
rodní památky U žlíbku.

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 11/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky U žlíbku
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 11/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní
památky U žlíbku
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 11/2012
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vydává: Olomoucký kraj
Redakce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
tel.: 585 508 112, fax: 585 508 851
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 po dodání úplného ročníku na základě  skutečně 
vydaných částek. Záloha na rok 2012 činí 950 Kč bez DPH; 1083 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeby.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 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, 130 00 Praha 3
tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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