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Částka 7 Rozesláno dne 8. července 2012

O B S A H

7. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Slavkov
8. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Bělá pod Bezdězem – zámek
9. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Kolín – letiště

10. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Ledce – hájovna
11. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Smečno
12. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Týnecká rotunda
13. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní rezervace Týnecké mokřiny
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7
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 7/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní památky Slavkov

Částka 7/2012 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Strana 346

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení přízni-
vého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Slavkov (kód lokality CZ0213071) vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Slavkov (dále jen „pří-
rodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Benešov, v ka-
tastrálním území Křešice u Olbramovic.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). 
Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavřeného geome-
trického obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
Orientační grafické znázornění hranic přírodní památky je
obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 4,98 ha.

(5) Předmětem ochrany je populace kuňky ohnivé (Bom-
bina bombina), která je zvláště chráněným silně ohroženým
druhem.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádět změny druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů2),

b) umisťovat a povolovat jakékoli stavby, včetně staveb
jednoduchých a drobných, a provádět změny staveb,

c) provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce,
d) ukládat či skladovat jakékoli materiály,
e) měnit hydrologické poměry území a provádět čin-

nosti, které by mohly ovlivnit úroveň hladiny po -
vrchových nebo podzemních vod, nejedná-li se
o manipulaci s vodní hladinou rybníka,

f) vypouštět rybník a manipulovat s vodní hladinou
v období od 1. března do 30. září; toto se nevztahuje
na případy, kdy se jedná o předcházení nebezpečí při
havarijních a povodňových stavech a při odvrácení
bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo hro-
zí-li škoda značného rozsahu, přičemž je ten, kdo zá-
sah provedl, povinen o tom bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15 dnů, vyrozumět orgán ochrany
přírody,

g) schvalovat manipulační řád vodní nádrže a jeho 
změny,

h) vysazovat a chovat rybí obsádku, která by svým
množstvím nebo složením bránila přirozenému roz-
voji ostatních složek vodních a mokřadních biotopů
(zejména obsádku, která by vedla k likvidaci či vý-
znamnému poklesu množství planktonu, emerzní
a submerzní vegetace, ke snížení průhlednosti vody
pod 50 cm či k nadměrné predaci obojživelníků),

i) odbahňovat či upravovat vodní nádrž a provádět zá-
sahy do litorálních partií nádrže a do litorálních po-
rostů,

j) sekat luční porosty; toto se nevztahuje na seč prová-
děnou v září s ponechanou výškou drnu alespoň 7 cm,

k) provádět pastvu,
l) vysazovat dřeviny a odstraňovat vzrostlé dřeviny,
m) na celém území aplikovat biocidy, léčiva, hnojiva,

vápnění či jakékoli cizorodé chemické látky,
n) krmit či přikrmovat ryby, chovat a vypouštět vodní

drůbež, včetně polodivokých kachen,
o) umisťovat myslivecká zařízení, přikrmovat zvěř,

provádět jakoukoli činnost vedoucí ke kumulaci čer-

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

2) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.
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né zvěře, vypouštět a chovat pernatou vodní zvěř
a zavádět intenzivní chovy zvěře,

p) sbírat rostliny a odchytávat živočichy, kromě výko-
nu práva myslivosti, při rybníkářství, při výkonu 
rybářského práva a při řádném obhospodařování po-
zemků; dále se toto ustanovení nevztahuje na prů-
zkumy prováděné či zajišťované orgánem ochrany
přírody,

q) vjíždět motorovými i nemotorovými vozidly, kromě
vozidel při plnění úkolů ozbrojených sil, Policie
České republiky, obecní policie, požární ochrany,
zdravotnické záchranné služby, složek integrované-
ho záchranného systému státu, dalších orgánů veřej-
né správy, veterinární služby či havarijní služby; dá-
le se omezení netýká vlastníků a nájemců pozemků
či jimi pověřených osob v přímé souvislosti s řád-
ným zemědělským či rybářským obhospodařováním
pozemků,

r) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní či
poznávací akce a exkurze,

s) zřizovat pěší, cyklistické či jiné turistické trasy nebo
stezky.

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při vykonávání činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Ochranné pásmo

Ochranným pásmem, které zabezpečuje přírodní památ-
ku před škodlivými vlivy z okolí, je podle § 37 odst. 1 záko-
na č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m vně od hranic
zvláště chráněného území.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Obecního úřadu obce Olbramovice a u Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, pověřené vedením ústřed-
ního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky
č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování,
evidenci a označování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů3).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce, uvedených v čl. 2 a 3 tohoto nařízení, vydávaný jako
podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu,
je závazným stanoviskem podle správního řádu4).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

3) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 7/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice 
přírodní památky Slavkov

Číslo bodu v mapě X Y

1 735880.59 1089355.22

2 735861.57 1089354.89

3 735828.53 1089338.09

4 735795.13 1089315.50

5 735784.27 1089293.22

6 735771.40 1089301.08

7 735756.42 1089333.77

8 735738.86 1089340.62

9 735735.05 1089346.47

10 735716.94 1089349.52

11 735718.36 1089354.66

12 735702.34 1089360.32

13 735651.62 1089396.80

14 735643.26 1089414.85

15 735591.78 1089425.29

16 735574.87 1089437.26

17 735513.89 1089438.59

18 735514.36 1089441.18

19 735453.60 1089456.91

20 735450.44 1089457.59

21 735460.51 1089495.01

22 735463.55 1089494.82

23 735476.66 1089495.58

24 735476.09 1089489.12

25 735511.80 1089486.65

26 735580.38 1089488.17

27 735609.35 1089496.20

28 735608.81 1089490.18

29 735630.79 1089509.78

30 735659.14 1089555.14

31 735678.95 1089490.24

32 735746.81 1089498.73

33 735774.10 1089509.06

34 735814.02 1089507.63

35 735845.33 1089497.35

36 735867.73 1089491.52

37 735886.62 1089491.26

38 735895.66 1089461.60

39 735894.74 1089397.45

40 735893.82 1089383.33

41 735883.30 1089360.59
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 7/2012
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8
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 8/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní památky Bělá pod Bezdězem – zámek

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení přízni-
vého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Bělá pod Bezdězem – zámek (kód lokality CZ0213600) vy-
dává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Bělá pod Bezdězem – zá-
mek (dále jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Mladá Boleslav,
v katastrálním území Bělá pod Bezdězem.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavře-
ného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto
nařízení. Orientační grafické znázornění hranic přírodní pa-
mátky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 1,15 ha.

(5) Předmětem ochrany je kriticky ohrožený netopýr vel-
ký (Myotis myotis), jehož letní kolonie se vyskytuje v půd-
ních prostorech západního křídla zámku.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádět stavební zásahy do půdních prostor a stře-
chy budov; souhlas se nevyžaduje pro bezodkladné
opravy související s obnovou narušené celistvosti
střešní krytiny v důsledku působení klimatických
vlivů,

b) provádět úklidové práce půdních prostor v období
přítomnosti netopýrů (duben–září),

c) vyrušovat jedince kolonie nadměrným hlukem a/nebo
osvětlením, spojeným se zvýšeným pohybem osob
v půdních prostorech v období od dubna do září,

d) ošetřovat dřevěné části v podstřeší a v půdních pro-
storech pomocí chemických prostředků,

e) provádět úpravy vletových a výletových otvorů po -
užívaných netopýry a výrazně měnit jejich okolí 
(např. v souvislosti s instalací venkovního osvětlení
na stěny budov atd.).

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Ochranné pásmo

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky o výměře 0,15 ha.

(2) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je vždy po -
dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nutné získat souhlas
Krajského úřadu Středočeského kraje, se podle § 37 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. vymezují následující činnosti a zása-
hy, které jsou v ochranném pásmu vázány na předchozí sou-
hlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) měnit současný charakter vegetace v nejbližším oko-
lí zámku,
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b) instalovat nové světelné zdroje sloužící k nasvícení
objektu zámku nebo zásadně měnit nasvícení součas-
né (změna výkonu, počtu svítidel, jejich umístění
a nasměrování).

(2) Předchozí souhlas podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 4 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Městského úřadu města Bělá pod Bezdězem a u Agentury

ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vede-
ním ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4
vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vy-
hlašování, evidenci a označování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů1).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce a v jejím ochranném pásmu, uvedených v čl. 2 a 4 to-
hoto nařízení, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu, je závazným stanoviskem pod-
le správního řádu2).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

1) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 8/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice 
přírodní památky Bělá pod Bezdězem – zámek a jejího ochranného pásma

Číslo bodu v mapě Y X

1 709318,27 1001058,92

2 709355,48 1001038,20

3 709355,48 1001031,29

4 709378,12 1001016,33

5 709368,53 1001001,75

6 709363,92 1001002,52

7 709309,06 1001041,65

8 709485,16 1000969,53

9 709477,87 1000957,63

10 709445,26 1000979,89

11 709442,57 1000972,60

12 709431,44 1000978,35

13 709390,78 1000996,38

14 709368,53 1001001,75

15 709378,12 1001016,33

16 709355,48 1001031,29

17 709355,48 1001038,20

18 709318,27 1001058,92

19 709323,64 1001067,74

20 709321,72 1001068,89

21 709325,17 1001075,80

22 709320,19 1001078,10

23 709322,11 1001083,09

24 709322,87 1001084,62

25 709321,72 1001085,77

26 709319,42 1001086,92

27 709319,42 1001088,84

28 709319,80 1001091,14

29 709321,72 1001091,91

30 709322,49 1001092,29

31 709324,41 1001091,53

32 709325,56 1001092,68

33 709331,31 1001091,14

34 709334,77 1001098,43

35 709334,77 1001109,94

36 709390,78 1001106,49

37 709391,16 1001071,96

38 709404,59 1001070,43

39 709406,12 1001071,58

40 709448,33 1001058,53

41 709448,71 1001052,78

42 709462,52 1001047,41

43 709463,29 1001048,94

44 709475,95 1001043,96

45 709457,15 1000988,71
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 8/2012

Orientační znázornění hranic přírodní památky Bělá pod Bezdězem – zámek 
a jejího ochranného pásma na podkladu katastrální mapy
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9
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 9/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní památky Kolín – letiště

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36, § 37,
§ 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu
předmětu ochrany evropsky významné lokality Kolín – letiště
(kód lokality CZ0213796) vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Kolín – letiště (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Kolín, v katast-
rálním území Pašinka.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů 
uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic 
přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto na -
řízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 22,74 ha.

(5) Předmětem ochrany je kriticky ohrožený sysel obec-
ný (Spermophilus citellus), jehož populace se vyskytuje
v areálu sportovního letiště v Kolíně.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádět změny druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů1),

b) provádět stavební činnost,
c) provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce,
d) aplikovat na travnaté plochy chemické látky,
e) hnojit travnaté plochy,
f) manipulovat na travnatých plochách s chemickými

látkami,
g) pořádat a organizovat hudební, sportovní a jiné hro-

madné akce; souhlas se nevyžaduje v případě pořá-
dání jednodenních leteckých veřejných vystoupení
a leteckých soutěží.

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Ochranné pásmo

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky o výměře 1,26 ha.

(2) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,

1) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.
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u Obecního úřadu obce Pašinka a u Agentury ochrany příro-
dy a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního
seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky
č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování,
evidenci a označování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů2).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce, uvedených v čl. 2 tohoto nařízení, vydávaný jako pod-
klad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, je
závazným stanoviskem podle správního řádu3).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

2) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 9/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice 
přírodní památky Kolín – letiště a jejího ochranného pásma

Číslo bodu v mapě X Y

1 1059038,63 690538,21

2 1059194,85 690622,05

3 1059296,59 690618,84

4 1059574,98 690812,19

5 1059635,51 690854,98

6 1059672,80 690881,34

7 1059702,66 690902,45

8 1059725,07 690918,29

9 1058986,30 690381,29

10 1059000,06 690374,47

11 1059031,91 690529,89

12 1059398,65 690690,56

13 1059572,34 690810,33

14 1059828,08 690989,70

15 1059743,76 690931,36

16 1059908,36 691000,25

17 1059606,21 690834,27

18 1059149,69 690663,00

19 1059946,04 690948,53

20 1059162,05 690306,49

21 1059871,58 690778,01

22 1059506,28 690522,27

23 1059947,19 690946,94

24 1059891,49 691023,42

25 1060003,79 690870,49

26 1059605,34 690591,79

27 1059409,12 690454,09

28 1059336,11 690403,38

29 1058937,82 690405,20

30 1059106,97 690619,56

31 1059240,60 690580,57

32 1059293,90 690616,95

33 1059734,52 690924,97

34 1059886,57 691030,18

35 1059564,78 690804,98

36 1059463,88 690735,58

37 1059385,78 690681,67

38 1059035,03 690533,78

39 1058991,50 690479,41

40 1059079,26 690588,13

41 1059130,33 690644,90

42 1059948,24 690945,50

43 1060000,35 690875,13

44 1059762,13 690701,46

45 1059758,95 690699,23

46 1059627,43 690607,16

47 1059147,00 690312,81
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48 1058961,49 690393,53

49 1059199,79 690281,11

50 1059240,12 690306,25

51 1059246,66 690313,92

52 1059257,58 690349,00

53 1059189,76 690626,66

54 1059148,56 690587,93

55 1059104,52 690544,50

56 1059071,99 690522,63

57 1059000,32 690450,60

58 1059212,72 690289,18

59 1059128,74 690568,39
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 9/2012

Orientační znázornění hranic přírodní památky Kolín – letiště 
a jejího ochranného pásma na podkladu katastrální mapy
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10
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 10/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní památky Ledce – hájovna

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení přízni-
vého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Ledce – hájovna (kód lokality CZ0213611) vydává toto 
nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Ledce – hájovna (dále
jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Mladá Boleslav,
v katastrálním území Ledce u Mladé Boleslavi.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavře-
ného geometrického obrazce je uveden v příloze  č. 1 tohoto
nařízení. Orientační grafické znázornění hranic přírodní pa-
mátky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 0,03 ha.

(5) Předmětem ochrany je kriticky ohrožený netopýr vel-
ký (Myotis myotis), jehož letní kolonie se vyskytuje v půd-
ních prostorech hájovny.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádět stavební zásahy do půdních prostor a stře-
chy budovy; souhlas se nevyžaduje pro bezodkladné
opravy související s obnovou narušené celistvosti
střešní krytiny v důsledku působení klimatických 
vlivů,

b) provádět úklidové práce půdních prostor v období
přítomnosti netopýrů (duben–září),

c) vyrušovat jedince kolonie nadměrným hlukem a/nebo
osvětlením, spojeným se zvýšeným pohybem osob
v půdních prostorech v období od dubna do září,

d) ošetřovat dřevěné části v podstřeší a v půdních pro-
storech pomocí chemických prostředků,

e) provádět úpravy vletových a výletových otvorů po -
užívaných netopýry a výrazně měnit jejich okolí 
(např. v souvislosti s instalací venkovního osvětlení
na stěny budovy atd.).

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Ochranné pásmo

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky o výměře 0,2 ha.

(2) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze 
č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je vždy po -
dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nutné získat souhlas
Krajského úřadu Středočeského kraje, se podle § 37 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. vymezují následující činnosti a zása-
hy, které jsou v ochranném pásmu vázány na předchozí sou-
hlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) měnit současný charakter vegetace v nejbližším oko-
lí hájovny,
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b) instalovat nové světelné zdroje sloužící k nasvícení
objektu hájovny, případně zásadně měnit nasvícení
současné (změna výkonu, počtu svítidel, jejich umís-
tění a nasměrování).

(2) Předchozí souhlas podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 4 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Obecního úřadu obce Ledce a u Agentury ochrany přírody

a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního sezna-
mu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb.,
o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a ozna-
čování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů1).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce a v jejím ochranném pásmu, uvedených v čl. 2 a 4 to-
hoto nařízení, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu, je závazným stanoviskem pod-
le správního řádu2).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

1) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 10/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice 
přírodní památky Ledce – hájovna a jejího ochranného pásma

Číslo bodu v mapě Y X

1 692419,68 1019724,56

2 692414,12 1019724,08

3 692413,96 1019721,54

4 692402,53 1019721,23

5 692402,38 1019723,77

6 692396,03 1019723,13

7 692395,39 1019733,61

8 692401,42 1019733,93

9 692401,90 1019735,35

10 692410,47 1019735,99

11 692410,95 1019734,56

12 692419,20 1019735,35

13 692386,34 1019696,46

14 692384,91 1019752,98

15 692423,81 1019757,74

16 692424,44 1019726,94

17 692425,71 1019697,25
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 10/2012

Orientační znázornění hranic přírodní památky Ledce – hájovna a jejího ochranného pásma 
na podkladu katastrální mapy
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11
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 11/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní památky Smečno

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení přízni-
vého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Smečno (kód lokality CZ0213072) vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Smečno (dále jen „pří-
rodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Kladno, v ka-
tastrálních územích Ledce u Kladna, Přelíc a Smečno.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavře-
ného geometrického obrazce je uveden v příloze  č. 1 tohoto
nařízení. Orientační grafické znázornění hranic přírodní pa-
mátky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 75,62 ha.

(5) Předmětem ochrany je silně ohrožený páchník hnědý
(Osmoderma barnabita), jehož výskyt byl recentně zazname-
nán ve starých dutinových stromech v zámeckém parku
a v přilehlé aleji.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádět změny druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů1),

b) provádět stavební činnost,
c) používat biocidy, pesticidy a jiné chemické látky; vý-

jimkou je použití chemických prostředků sloužících
jako posypový materiál při zimní údržbě komunika-
ce III/23636,

d) odstraňovat doupné (dutinové) listnaté stromy,
e) ošetřovat listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy,

ovocné stromy) na nelesních pozemcích,
f) umisťovat zařízení k přikrmování zvěře.

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Ochranné pásmo

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky o výměře 0,01 ha.

(2) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze 
č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Městského úřadu města Smečno, u Obecních úřadů obcí

1) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.
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Ledce u Kladna a Přelíc a u Agentury ochrany přírody a kra-
jiny České republiky, pověřené vedením ústředního seznamu
ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb.,
o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a ozna-
čování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů2).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce, uvedených v čl. 2 tohoto nařízení, vydávaný jako pod-
klad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, je
závazným stanoviskem podle správního řádu3).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

2) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 11/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice 
přírodní památky Smečno a jejího ochranného pásma

Číslo bodu v mapě Y X

1 769026,46 1026944,63

2 769037,79 1026918,53

3 769033,45 1026917,53

4 769003,31 1026946,83

5 768969,11 1026986,01

6 768938,95 1027034,61

7 768942,05 1027036,55

8 768940,49 1027038,64

9 768937,42 1027042,15

10 768935,26 1027039,80

11 768934,02 1027041,69

12 768930,54 1027045,29

13 768868,74 1027127,18

14 768864,23 1027130,76

15 768866,88 1027135,76

16 768863,51 1027180,27

17 768885,22 1027260,86

18 768879,52 1027265,28

19 768847,49 1027215,56

20 768782,08 1027165,76

21 768759,43 1027159,99

22 768759,28 1027174,08

23 768759,27 1027176,62

24 768759,20 1027179,98

25 768759,13 1027185,69

26 768758,92 1027211,94

27 768778,15 1027215,78

28 768800,96 1027230,15

29 768816,74 1027232,59

30 768826,30 1027239,90

31 768817,18 1027253,81

32 768799,33 1027289,85

33 768786,78 1027319,63

34 768785,29 1027324,85

35 768800,15 1027349,02

36 768775,20 1027445,07

37 768785,14 1027448,03

38 768802,90 1027451,94

39 768816,80 1027455,00

40 768802,80 1027503,50

41 768800,37 1027511,20

42 768798,91 1027515,82

43 768794,87 1027547,47

44 768796,98 1027553,72

45 768797,26 1027557,31

46 768798,36 1027571,17

47 768792,58 1027588,41
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48 768752,64 1027671,48

49 768755,55 1027676,65

50 768752,19 1027686,59

51 768751,21 1027693,00

52 768745,75 1027733,59

53 768739,26 1027732,30

54 768708,25 1027791,76

55 768684,88 1027791,17

56 768667,62 1027719,61

57 768648,34 1027718,37

58 768644,99 1027758,48

59 768639,54 1027815,02

60 768639,28 1027822,69

61 768627,18 1027828,08

62 768581,11 1027848,60

63 768580,09 1027873,25

64 768580,04 1027874,95

65 768577,37 1027929,41

66 768577,05 1027942,75

67 768574,66 1027960,67

68 768574,40 1027962,32

69 768572,35 1027977,28

70 768571,95 1027980,13

71 768570,36 1027993,11

72 768558,85 1027991,38

73 768556,70 1027991,12

74 768556,15 1027994,91

75 768487,86 1027985,92

76 768429,84 1027982,75

77 768432,62 1028013,37

78 768451,62 1028012,60

79 768455,79 1028012,39

80 768464,25 1028012,06

81 768479,78 1028014,08

82 768483,03 1028013,99

83 768515,66 1028015,91

84 768517,34 1028031,70

85 768519,29 1028046,52

86 768519,77 1028049,99

87 768521,30 1028062,50

88 768521,43 1028064,30

89 768523,90 1028080,66

90 768530,27 1028080,75

91 768556,68 1028065,94

92 768563,79 1028065,65

93 768598,83 1028066,75

94 768683,50 1028068,81

95 768707,72 1028068,81

96 768714,28 1028068,99

97 768724,14 1028067,95

98 768729,63 1028067,93

99 768737,92 1028036,77

100 768738,17 1028020,82

101 768740,23 1028012,57
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102 768782,68 1028011,76

103 768850,86 1028010,60

104 768933,42 1028009,29

105 768974,85 1028007,26

106 768995,20 1028005,48

107 768995,80 1028005,49

108 768997,26 1028005,54

109 769045,33 1027943,54

110 769053,13 1027929,37

111 769108,97 1027913,06

112 769136,30 1027923,72

113 769149,74 1027935,98

114 769160,59 1027950,86

115 769163,21 1027957,65

116 769167,67 1027970,32

117 769162,38 1027971,71

118 769163,62 1027982,24

119 769167,67 1028002,46

120 769169,23 1028010,23

121 769169,30 1028020,82

122 769169,45 1028029,66

123 769169,55 1028056,15

124 769168,78 1028061,36

125 769167,90 1028067,32

126 769166,55 1028070,42

127 769178,57 1028088,42

128 769183,95 1028088,78

129 769235,61 1028091,08

130 769278,76 1028089,10

131 769318,11 1028080,48

132 769340,62 1028077,21

133 769353,10 1028076,04

134 769369,42 1028075,23

135 769387,66 1028078,13

136 769432,79 1028088,98

137 769554,33 1028131,39

138 769693,96 1028168,32

139 769764,48 1028184,69

140 769777,54 1028189,31

141 769867,90 1028226,37

142 769968,37 1028268,87

143 770068,85 1028311,37

144 770144,59 1028341,63

145 770149,45 1028342,86

146 770163,25 1028346,59

147 770165,30 1028345,40

148 770169,73 1028342,74

149 770164,18 1028339,78

150 770162,88 1028336,56

151 770138,00 1028274,66

152 770126,67 1028246,46

153 770117,40 1028224,39

154 770118,35 1028222,31

155 770150,65 1028151,44
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156 770172,91 1028102,59

157 770194,61 1028054,98

158 770195,12 1027991,69

159 770194,85 1027990,63

160 770170,00 1027974,36

161 770165,17 1027974,47

162 770162,75 1027972,98

163 770151,64 1027973,91

164 770131,96 1027986,11

165 770103,17 1027988,80

166 770096,99 1027982,32

167 770080,86 1027974,98

168 770071,09 1027961,38

169 770054,40 1027946,65

170 770030,25 1027923,96

171 770004,19 1027904,22

172 769996,35 1027890,53

173 769996,71 1027885,60

174 769997,87 1027883,03

175 770005,11 1027865,68

176 770000,99 1027864,90

177 769974,28 1027860,75

178 769954,21 1027857,96

179 769933,12 1027854,88

180 769916,78 1027855,35

181 769898,17 1027859,07

182 769883,51 1027861,78

183 769849,68 1027871,56

184 769808,12 1027881,70

185 769779,01 1027888,01

186 769776,13 1027877,09

187 769775,66 1027874,81

188 769775,38 1027870,19

189 769775,07 1027867,15

190 769768,31 1027784,01

191 769767,81 1027751,53

192 769770,51 1027730,58

193 769770,32 1027709,94

194 769775,71 1027692,24

195 769804,16 1027695,80

196 769848,12 1027700,30

197 769848,88 1027729,93

198 769852,16 1027729,73

199 769857,11 1027729,42

200 769957,33 1027729,12

201 769964,10 1027724,50

202 769916,82 1027704,91

203 769835,05 1027673,23

204 769786,96 1027666,24

205 769777,37 1027666,66

206 769683,76 1027631,06

207 769679,06 1027629,08

208 769680,42 1027610,43

209 769638,28 1027598,49
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210 769613,71 1027588,14

211 769536,20 1027573,42

212 769523,01 1027570,93

213 769487,49 1027564,67

214 769449,31 1027557,68

215 769410,68 1027550,14

216 769392,88 1027547,03

217 769348,64 1027539,29

218 769331,31 1027536,04

219 769322,54 1027534,40

220 769318,16 1027535,05

221 769284,46 1027528,69

222 769263,79 1027524,98

223 769211,77 1027515,64

224 769204,08 1027526,86

225 769199,32 1027533,98

226 769197,55 1027536,31

227 769187,08 1027551,97

228 769179,15 1027562,27

229 769117,58 1027534,95

230 769089,73 1027520,42

231 769077,61 1027520,24

232 769062,88 1027517,16

233 769058,15 1027516,18

234 769045,85 1027511,68

235 769038,16 1027504,80

236 769021,72 1027490,10

237 769005,45 1027475,56

238 768994,82 1027466,05

239 768990,33 1027450,68

240 768973,88 1027448,27

241 768974,72 1027445,53

242 768978,20 1027434,11

243 768958,72 1027391,65

244 768950,92 1027382,44

245 768950,64 1027380,02

246 768949,41 1027369,22

247 768941,72 1027351,43

248 768935,32 1027331,53

249 768926,33 1027314,46

250 768922,54 1027292,94

251 768918,52 1027279,67

252 768920,00 1027276,87

253 768911,27 1027256,23

254 768904,53 1027244,54

255 768885,13 1027184,48

256 768882,45 1027170,24

257 768883,75 1027147,86

258 768886,57 1027134,82

259 768913,61 1027091,36

260 768923,66 1027077,78

261 768942,16 1027049,76

262 768944,81 1027046,18

263 768951,64 1027034,98
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264 768978,51 1026992,52

265 768995,41 1026973,50

266 769009,94 1026957,19

267 769026,46 1026944,63

268 769318,16 1027535,05

269 769322,54 1027534,40

270 769327,83 1027529,85

271 769342,23 1027509,04

272 769340,20 1027508,53

273 769337,14 1027507,61

274 769324,17 1027527,23

275 769321,82 1027530,55

276 769318,16 1027535,05
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 11/2012

Orientační znázornění hranic přírodní památky Smečno a jejího ochranného pásma 
na podkladu katastrální mapy
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12
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 12/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní památky Týnecká rotunda

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle
§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příz-
nivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Týnecká rotunda (kód lokality CZ0213629) vydává toto 
nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Týnecká rotunda (dále
jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Benešov, v ka-
tastrálním území Týnec nad Sázavou.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavře-
ného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto
nařízení. Orientační grafické znázornění hranic přírodní pa-
mátky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 0,006 ha.

(5) Předmětem ochrany je kriticky ohrožený netopýr vel-
ký (Myotis myotis), jehož letní kolonie se vyskytuje v pod-
krovních prostorech rotundy.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádět stavební zásahy do půdních prostor a stře-
chy budovy; souhlas se nevyžaduje pro bezodkladné
opravy související s obnovou narušené celistvosti
střešní krytiny v důsledku působení klimatických 
vlivů,

b) provádět úklidové práce půdních prostor v období
přítomnosti netopýrů (duben–září),

c) vyrušovat jedince kolonie nadměrným hlukem a/nebo
osvětlením, spojeným se zvýšeným pohybem osob
v půdních prostorech v období od dubna do září,

d) ošetřovat dřevěné části v podstřeší a v půdních pro-
storech pomocí chemických prostředků,

e) provádět úpravy vletových a výletových otvorů po -
užívaných netopýry a výrazně měnit jejich okolí 
(např. v souvislosti s instalací venkovního osvětlení
na stěny budovy atd.).

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Ochranné pásmo

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky o výměře 0,07 ha.

(2) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze 
č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je vždy pod-
le § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nutné získat souhlas
Krajského úřadu Středočeského kraje, se podle § 37 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. vymezují následující činnosti a zása-
hy, které jsou v ochranném pásmu vázány na předchozí sou-
hlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) měnit současný charakter vegetace v nejbližším oko-
lí rotundy,
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b) instalovat nové světelné zdroje sloužící k nasvícení
objektu rotundy nebo zásadně měnit nasvícení sou-
časné (změna výkonu, počtu svítidel, jejich umístění
a nasměrování).

(2) Předchozí souhlas podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 4 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Městského úřadu města Týnec nad Sázavou a u Agentury

ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vede-
ním ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4
vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vy-
hlašování, evidenci a označování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů1).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce a v jejím ochranném pásmu, uvedených v čl. 2 a 4 to-
hoto nařízení, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu, je závazným stanoviskem pod-
le správního řádu2).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

1) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 12/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice 
přírodní památky Týnecká rotunda a jejího ochranného pásma

Číslo bodu v mapě Y X

1 734481,35 1072984,34

2 734473,38 1072982,54

3 734471,68 1072990,22

4 734479,66 1072992,21

5 734480,26 1072989,72

6 734481,35 1072984,34

7 734480,26 1072989,72

8 734479,66 1072992,21

9 734471,68 1072990,22

10 734473,38 1072982,54

11 734455,84 1072985,93

12 734449,16 1072999,79

13 734458,23 1073008,95

14 734465,70 1073011,35

15 734473,78 1073007,56

16 734474,57 1073006,96

17 734484,54 1073000,18

18 734487,03 1072993,81

19 734486,34 1072989,72

20 734481,85 1072988,02

21 734483,05 1072983,44

22 734481,45 1072983,24
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 12/2012

Orientační znázornění hranic přírodní památky Týnecká rotunda a jejího ochranného pásma 
na podkladu katastrální mapy
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13
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 13/2012
ze dne 21. 5. 2012,

o zřízení přírodní rezervace Týnecké mokřiny

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 36,
§ 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého sta-
vu předmětu ochrany evropsky významné lokality Týnecké
mokřiny (kód lokality CZ0213061)1) vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení evropsky významné lokality a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní rezervace Týnecké mokřiny (dále
jen „přírodní rezervace“), kterou se vymezuje stejnojmenná
evropsky významná lokalita.

(2) Přírodní rezervace se rozkládá v okrese Kolín v ka-
tastrálním území Týnec nad Labem. Hranice přírodní rezer-
vace se stanovují uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v Jednotné trigonometrické síti katastrální2). Sezna-
my souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jed-
notlivých vrcholů jsou uspořádány tak, jak jdou v obrazci za
sebou a jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Celková výměra přírodní rezervace bez ochranného
pásma činí 78,28 ha. Orientační grafické znázornění se zá-
kresem hranic přírodní rezervace je obsaženo v příloze č. 2
k tomuto nařízení.

(4) Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou přiroze-
né eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion ne-
bo Hydrocharition, extenzivní sečené louky nížin až podhůří,
smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 
Evropy, společenstvo obojživelníků s kuňkou obecnou (Bom-
bina bombina) a další živočichové a rostliny vázané na toto
prostředí s důrazem na bohatou avifaunu.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-

zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) vjíždět do zvláště chráněného území, s výjimkou
vlastníků a nájemců pozemků při jejich řádném 
obhospodařování v rámci plánu péče a při výkonu
činnosti orgánů státní správy, orgánů obrany státu,
požární ochrany, zdravotní a veterinární služby, s vý-
jimkou územím procházející komunikace,

b) provádět vodohospodářské úpravy,
c) provádět výkopové a jiné terénní úpravy,
d) měnit plochy, kultury pozemků a způsob jejich využití,
e) hnojit pozemky,
f) mulčovat luční porosty,
g) měnit vodní režim pozemků, příp. je rekultivovat,
h) přisévat kulturní trávy,
i) kosit luční porosty, s výjimkou období po 15. červnu

a způsobu kosení od středu ke krajům porostů s dů-
sledným vyhrabáním a odvozem travní hmoty,

j) kosit luční porosty, s výjimkou porostů do 10 metrů
od vodní hladiny, které lze kosit po 15. červenci,

k) na vodních plochách přikrmovat, hnojit, používat che-
mické prostředky, vysazovat nepůvodní druhy ryb,

l) kosit rákosiny,
m) zavádět intenzivní chovy zvěře včetně kachen,
n) tábořit a rozdělávat oheň,
o) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,
p) pořádat hromadně organizované sportovní nebo spo-

lečenské akce,
q) umisťovat, rekonstruovat a přemisťovat myslivecká

zařízení všeho druhu, vnadit a přikrmovat zvěř,
r) nechat volně pobíhat lovecké psy s výjimkou dohle-

dávky postřelené nebo zraněné zvěře
s) umisťovat stavby i dočasného charakteru,
t) využívat pozemky způsobem, který by nepříznivě

měnil vlastnosti dochovaného přírodního prostředí
(narušovat abiotické i biotické prvky prostředí) s vý-
jimkou hospodaření podle schváleného plánu péče,

u) trhat rostliny, odchytávat, usmrcovat či odnášet živo-
čichy.

(2) Souhlasem vydaným podle článku 2 odstavce 1 toho-
to nařízení nejsou ustanovení zvláštních zákonů dotčena.

1) Sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu.
2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používá-

ní, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3
Ochranné pásmo

(1) Ochranným pásmem přírodní rezervace je dle § 37
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od
jejích hranic.

(2) Celková výměra ochranného pásma přírodní rezerva-
ce činí 28,37 ha. Orientační grafické znázornění se zákresem
hranic ochranného pásma přírodní rezervace je obsaženo
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) V ochranném pásmu je k činnostem vymezeným
v § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný písemný sou-
hlas Krajského úřadu Středočeského kraje.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Vyhláška Okresního národního výboru v Kolíně ze dne
17. 12. 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „Tý-
necké mokřiny“, se dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zrušuje.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Městského úřadu města Týnec nad Labem a u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vede-
ním ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4
vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vy-
hlašování, evidenci a označování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů3).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní re-
zervaci, uvedených v čl. 2 a 3 tohoto nařízení, vydávaný jako
podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu,
je závazným stanoviskem podle správního řádu4).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 016-20/2012/RK ze dne 21. 5. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

3) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 13/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou 
stanoveny hranice přírodní rezervace Týnecké mokřiny.

označení bodu v obrazci dle pořadí

Číslo
vrcholu Souřadnice X Souřadnice Y
1 1055965,59 674465,36

2 1055980,58 674456,14

3 1055993,97 674441,75

4 1056003,89 674433,81

5 1056028,53 674421,09

6 1056049,68 674411,77

7 1056071,75 674405,86

8 1056074,21 67445,09

9 1056090,55 674374,50

10 1056118,66 674323,90

11 1056141,07 674296,29

12 1056151,78 674292,16

13 1056158,00 674289,09

14 1056202,68 674266,95

15 1056221,58 674238,27

16 1056225,43 674234,54

17 1056236,27 674226,98

18 1056251,73 674216,04

19 1056273,82 674200,97

20 1056279,28 674193,00

21 1056295,91 674187,52

22 1056356,79 674167,01

23 1056358,98 674166,32

24 1056362,28 674164,94

25 1056347,07 674136,77

26 1056326,32 674097,92

27 1056320,28 674086,82

28 1056278,13 673979,77

29 1056265,74 673953,54

30 1056252,36 673895,25

31 1056242,72 673874,99

32 1056242,18 673873,85

33 1056230,57 673855,35

34 1056216,57 673838,54

35 1056203,77 673831,37

36 1056188,08 673813,38

37 1056183,52 673793,69

38 1056181,26 673767,76

39 1056189,09 673686,07

40 1056193,25 673673,39

41 1056203,72 673642,11

42 1056205,62 673637,72

43 1056215,97 673619,47

44 1056236,43 673598,05

45 1056245,65 673589,45
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46 1056277,14 673604,10

47 1056317,56 673632,70

48 1056339,66 673670,54

49 1056345,81 673692,16

50 1056360,40 673739,88

51 1056384,54 673764,38

52 1056404,63 673772,25

53 1056431,74 673797,73

54 1056435,18 673801,16

55 1056441,19 673799,26

56 1056447,43 673797,01

57 1056457,89 673793,14

58 1056486,28 673777,39

59 1056499,33 673771,30

60 1056525,40 673759,41

61 1056526,97 673755,99

62 1056534,52 673742,11

63 1056542,83 673732,35

64 1056556,67 673729,10

65 1056570,51 673731,37

66 1056603,36 673738,63

67 1056647,35 673741,53

68 1056652,89 673760,02

69 1056656,96 673773,04

70 1056665,40 673800,23

71 1056667,73 673814,20

72 1056669,10 673827,74

73 1056669,17 673841,86

74 1056655,31 673881,71

75 1056646,67 673918,35

76 1056636,41 673964,08

77 1056634,18 673975,07

78 1056633,99 673988,90

79 1056634,69 673992,60

80 1056642,34 674027,93

81 1056650,69 674076,16

82 1056619,48 674084,65

83 1056615,89 674091,85

84 1056605,64 674105,23

85 1056599,39 674128,96

86 1056597,00 674133,30

87 1056592,12 674143,32

88 1056582,37 674161,54

89 1056606,01 674174,66

90 1056620,46 674184,46

91 1056632,94 674204,46

92 1056641,54 674225,54

93 1056643,55 674246,59

94 1056643,04 674290,52

95 1056640,76 674332,88

96 1056635,12 674351,54

97 1056627,86 674368,95

98 1056609,66 674409,98

99 1056577,16 674430,32
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100 1056529,10 674458,95

101 1056507,67 674466,56

102 1056455,68 674488,58

103 1056408,92 674508,38

104 1056400,17 674512,09

105 1056391,69 674527,63

106 1056385,47 674545,68

107 1056382,44 674557,09

108 1056382,24 674567,25

109 1056402,83 674611,17

110 1056405,81 674617,51

111 1056407,21 674620,50

112 1056410,13 674624,75

113 1056412,11 674627,64

114 1056424,62 674650,56

115 1056433,04 674657,39

116 1056458,86 674671,73

117 1056459,41 674671,95

118 1056466,81 674676,14

119 1056470,40 674676,87

120 1056490,10 674679,98

121 1056494,29 674683,39

122 1056496,72 674685,48

123 1056504,89 674692,70

124 1056506,48 674694,10

125 1056515,08 674705,78

126 1056502,18 674724,84

127 1056470,29 674782,40

128 1056466,12 674789,92

129 1056425,43 674863,36

130 1056407,34 674895,54

131 1056386,97 674931,35

132 1056381,75 674943,69

133 1056361,32 674991,99

134 1056357,77 674999,23

135 1056342,94 675029,47

136 1056323,36 675084,02

137 1056323,38 675090,42

138 1056302,43 675158,99

139 1056292,60 675191,14

140 1056286,90 675209,81

141 1056285,67 675220,56

142 1056283,98 675235,25

143 1056282,28 675250,04

144 1056276,66 675298,92

145 1056280,40 675342,01

146 1056284,14 675385,10

147 1056289,64 675419,08

148 1056304,17 675458,22

149 1056306,74 675467,33

150 1056309,46 675476,96

151 1056322,74 675513,69

152 1056332,07 675533,31

153 1056360,67 675593,43
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154 1056374,07 675616,33

155 1056378,13 675623,28

156 1056374,15 675624,68

157 1056357,17 675628,10

158 1056344,23 675624,95

159 1056333,60 675617,79

160 1056319,60 675608,37

161 1056322,04 675606,89

162 1056278,42 675573,53

163 1056242,19 675544,87

164 1056222,63 675529,36

165 1056212,87 675521,86

166 1056200,65 675516,85

167 1056164,77 675502,75

168 1056153,21 675498,21

169 1056126,42 675490,06

170 1056080,61 675476,87

171 1056063,78 675476,29

172 1056042,07 675476,81

173 1056024,66 675472,65

174 1056008,02 675466,53

175 1055993,72 675459,64

176 1055977,33 675451,87

177 1055960,14 675438,49

178 1055947,90 675426,20

179 1055921,06 675397,34

180 1055902,00 675376,24

181 1055898,90 675327,55

182 1055896,52 675286,46

183 1055896,96 675277,36

184 1055897,33 675242,65

185 1055898,49 675229,83

186 1055899,87 675221,84

187 1055905,82 675187,27

188 1055911,81 675153,01

189 1055910,96 675133,50

190 1055907,74 675102,02

191 1055940,00 675090,15

192 1055959,37 675089,80

193 1055991,03 675088,51

194 1055994,88 675088,35

195 1055994,21 675084,56

196 1055990,39 675068,72

197 1055990,21 675067,97

198 1055988,39 675060,42

199 1055978,06 675017,43

200 1055971,34 674989,43

201 1055959,13 674938,63

202 1055963,33 674915,63

203 1055974,93 674895,16

204 1055976,94 674881,51

205 1055977,61 674876,92

206 1055978,01 674874,95

207 1055966,81 674879,27
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208 1055964,81 674880,04

209 1055961,18 674878,82

210 1055905,80 674860,24

211 1055866,16 674846,94

212 1055867,79 674832,77

213 1055870,38 674805,75

214 1055871,08 674798,37

215 1055874,20 674765,82

216 1055874,44 674763,29

217 1055880,73 674726,63

218 1055882,27 674693,58

219 1055902,34 674598,32

220 1055911,61 674562,97

221 1055923,45 674536,37

222 1055943,96 674497,35

223 1055952,80 674480,53

224 1055960,33 674463,64
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 13/2012
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vydává Středočeský kraj
Redakce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
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 950 Kč bez DPH; 1 083 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeb Středočeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech:
246 040 441, 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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