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Částka 4 Rozesláno dne 8. června 2012

O B S A H

12. Nařízení Olomouckého kraje č. 12/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Lesy u Bezuchova a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

13. Nařízení Olomouckého kraje č. 13/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Přestavlcký les a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

14. Nařízení Olomouckého kraje č. 14/2012, kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově 
o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června 1990 a vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově 
o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990

Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
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12
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 12/2012

ze dne 5. 6. 2012,

kterým se vyhlašuje přírodní památka Lesy u Bezuchova a její ochranné pásmo 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/91/40/2012 ze dne 5. 6. 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 památka Lesy
u Bezuchova (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce jsou společen-
stva významná z hlediska evropského společenství – dubohabři-
ny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) a extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka1) se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Pavlovice u Přerova na části pozemku
parc. č. 230/3, pozemcích parc. č. 1500/1, 1500/3, 1545/3,
1545/4, 1575, 1590, 1653/1, 1653/2, 1654, 1655, 1656/1,
1657, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1660, 1661
a části pozemku parc. č. 1662, v katastrálním území Prusínky
na části pozemku parc. č. 117/3, pozemku parc. č. 117/4, na
části pozemku parc. č. 117/5, pozemcích parc. č. 117/6,
117/7, 147, 148/1, 148/2, 149, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 219, 220, 225, 233, 241, 242, 243, 244, 245,
277, 278, 281, 289, 290/4, 290/5, 292, 293, 295, 296/2,
297/2, 298, 301, na části pozemku parc. č. 302, pozemku
parc. č. 303, na části pozemku parc. č. 304, pozemcích parc.
č. 386/2, 393, 490/14, 558, 559, 563, 576, 690, 691, 692, 693,

694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2 a 703,
v katastrálním území Hradčany na Moravě na pozemcích
parc. č. 220, 221, 222, 223, 247 a části pozemku parc. č. 943,
v katastrálním území Šišma na pozemcích parc. č. 355/2,
356/2, 356/3, 369, 370, 371, 374, 380, 381, 382, 383, 385,
386, 390, 393, 394, 397, 398, 401, 402, 416, 417, 421, 426,
430, 431, 434, 435, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 449/2, 525/1,
525/2, 525/3, části pozemku parc. č. 539/1, pozemcích parc.
č. 539/2, 540, 541, 542, 543, 549, 552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 567,
573, 574, 575, 576, 580, 581, 584, 585, 586, 587, 588, 649,
části pozemku parc. č. 747, pozemcích parc. č. 765, 767, čás-
ti pozemku parc. č. 812, pozemcích parc. č. 813, 814, 815,
části pozemku parc. č. 821, pozemcích parc. č. 224/2, 469,
470, 471, 473, 474, 475, 476, 483/2, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 758, 791, 792, 793 a části pozemku parc. č. 794, v ka-
tastrálním území Kladníky na pozemcích parc. č. 405, 406,
407/1, 407/2, 407/3, 410, 422, 423, 426, 431, 433, 437, 438,
439/3, 452, 460, 521, 523/1, části pozemku parc. č. 523/2,
pozemcích parc. č. 527/1, 527/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6,
416 a 570 a v katastrálním území Bezuchov na pozemcích
parc. č. 200, 219/2, 219/3, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1,
227/2, 227/3, 270/4, 291/10, 291/12, části pozemku parc.
č. 291/4, části pozemku parc. č. 604, pozemcích parc. č. 618,
676/1, 676/4, 677 a části pozemku parc. č. 678/1.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví třemi uzavřený-
mi geometrickými polygony, jejichž vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigo-
nometrické 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 249,7077 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany příro-
dy2) a na Krajském úřadu 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.
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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, provádět zemní
práce a terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,

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) vypouštět nebo přikrmovat zvěř,
f) umísťovat zařízení související s výkonem práva mys-

livosti,

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
Pavlovice u Přerova na části pozemku parc. č. 1662, v katast-
rálním území Bezuchov na pozemcích parc. č. 214, 215/2,
215/3, 215/4, 216/2, 217/2 a 217/3 a v katastrálním území
Šišma na pozemku parc. č. 481.

(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
ochranného pásma přírodní památky činí 1,3964 ha.

Čl. 5
Účinnost

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

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. 12/2012
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Příloha č. 2 
k nařízení Olomouckého kraje č. 12/2012
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Příloha č. 3 
k nařízení Olomouckého kraje č. 12/2012
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13
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 13/2012

ze dne 5. 6. 2012,

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

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/91/40/2012 ze dne 5. 6. 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 památka Pře-
stavlcký les (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce jsou spole-
čenstva významná z hlediska evropského společenství – du-
bohabřiny asociace Galio-Carpinetum a extenzivní sečené
louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Cen-
taureion nemoralis)

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka1) se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Dobrčice na části pozemku parc. č. 201,
části pozemku parc. č. 208/6, pozemcích parc. č. 260, 281,
části pozemku parc. č. 282, pozemcích parc. č. 284, 285/1,
285/2, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 288, části pozemku
parc. č. 343, části pozemku parc. č. 344, pozemcích parc.
č. 345, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, v katastrál-
ním území Přestavlky u Přerova na pozemcích parc. č. 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, části pozemku parc. č. 258, po-
zemcích parc. č. 259, 260, 261, 262, 357, části pozemku parc.
č. 390/1 (části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ
pozemkový katastr parc. č. 349), části pozemku parc.
č. 390/1 (části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ
pozemkový katastr parc. č. 390/1), pozemcích parc. č. 390/2,
390/3, 394, 396, 397 a 398 a v katastrálním území Stará Ves
u Přerova na části pozemku parc. č. 196, části pozemku parc.
č. 652/1, pozemcích parc. č. 652/2, 652/3, 652/4, 652/5,
652/6, 652/7, 652/8, 687/1, 687/2, 691/1, 691/2, 691/3,

691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11,
691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18,
691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 691/24, 691/25,
691/26, 691/27, 691/28, 691/29, 691/30, 691/31, 691/32,
691/33, 691/34, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/39,
691/40, 691/41, 691/42, 691/43, 691/44, 691/45, 691/46,
691/47, 691/48, 691/49, 691/50, 691/51, 691/52, 691/53,
691/54, 691/55, 691/56, 691/57, 691/58, 691/59, 691/60,
691/61, 691/62, 691/63, 691/64, 691/65, 691/66, 691/67,
694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 694/8,
694/9, 694/10, 694/11, 694/12, 694/13, 694/14, 694/15,
694/16, 694/17, 694/18, 694/19, 694/20, 694/21, 694/22,
694/23, 694/24, 694/25, 694/26, 694/27, 694/28, 694/29,
694/30, 694/31, 694/32, 694/33, 694/34, 694/35, 694/36,
694/37, 694/38, 694/39, 694/40, 694/41, 694/42, 694/43,
694/44, 694/45, 694/46, 694/47, 694/48, 694/49, 694/50,
695/1, 695/2, 695/4, 695/5, 695/6, 695/7, 695/8, 695/9,
695/10, 695/11, 695/12, 695/13, 695/14, 695/15, 695/16,
695/17, 695/18, 695/19, 695/20, 695/21, 695/22, 695/23,
695/24, 695/25, 695/26, 695/27, 695/28, 695/29, 695/30,
695/31, 695/32, 695/33, 695/34, 695/35, 695/36, 695/37,
695/38, 695/39, 695/40, 695/41, 695/42, 695/43, 695/44,
695/45, 695/46, 695/47, části pozemku parc. č. 697/1, části
pozemku parc. č. 697/2, části pozemku parc. č. 697/6, části
pozemku parc. č. 698/1, části pozemku parc. č. 698/2, části
pozemku parc. č. 698/4, části pozemku parc. č. 698/6, části
pozemku parc. č. 698/8, části pozemku parc. č. 698/9, části
pozemku parc. č. 698/10, části pozemku parc. č. 698/11, čás-
ti pozemku parc. č. 698/12, části pozemku parc. č. 699/2, po-
zemcích parc. č. 719, 720/1, 720/2, 720/3, 721/1, 721/2,
721/3, 721/4, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6,
722/7, části pozemku parc. č. 723/1 a pozemku parc. č. 723/2.

(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 208,1939 ha.

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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(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, provádět zemní
práce a terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,

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,

e) vypouštět nebo přikrmovat zvěř,
f) umísťovat zařízení související s výkonem práva mys-

livosti,

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
Stará Ves u Přerova na části pozemku parc. č. 697/1, části po-
zemku parc. č. 697/2, pozemcích parc. č. 697/3, 697/4, 697/5,
části pozemku parc. č. 697/6, pozemcích parc. č. 697/7, 697/8
a části pozemku parc. č. 699/2.

(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
ochranného pásma přírodní památky činí 2,2066 ha.

Čl. 5
Účinnost

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

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. 13/2012
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14
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 14/2012

ze dne 5. 6. 2012,

kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově 
o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června 1990 a vyhláška Okresního národního výboru

v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/91/40/2012 ze dne 5. 6. 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
Změna vyhlášky Okresního národního výboru 

v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech 
ze dne 21. června 1990

V článku 1 vyhlášky Okresního národního výboru v Pro-
stějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června
1990 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až ch) se označují jako písmena d)
až h).

Čl. 2
Změna vyhlášky Okresního národního výboru 

v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech 
ze dne 27. září 1990

V článku 1 vyhlášky Okresního národního výboru 
v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne
27. září 1990 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 17 se označují jako odstavce 5
až 16.

Čl. 3
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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SDĚLENÍ
Krajského úřadu Olomouckého kraje

o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje,
který má být zvolen ve volbách konaných v roce 2012

Na základě § 31 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usne-
sením Rady Olomouckého kraje č. UR/91/25/2012 ze dne 5. 6. 2012

Krajský úřad Olomouckého kraje sděluje, že počet členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, který má být zvolen ve
volbách konaných v roce 2012

činí 55,

neboť dle sdělení Českého statistického úřadu má Olomoucký kraj k 1. 1. 2012 638 638 obyvatel.

č. j. KUOK 47486/2012
V Olomouci dne 6. 6. 2012

Bc. Ing. Libor Kolář v. r.
ředitel krajského úřadu
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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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