
Ročník 2012

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  S t ř e d o č e s k é h o  k r a j e

Částka 9 Rozesláno dne 24. srpna 2012

O B S A H

15. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Písečný přesyp u Píst

Veřejnoprávní smlouvy

108/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Černošice a obcí Zahořany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

109/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pečky a obcí Chotutice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

110/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pečky a obcí Vrbčany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

111/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rakovník a obcí Nesuchyně
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

112/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a obcí Vševily
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

113/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Říčany a obcí Hrusice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

114/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Unhošť a obcí Kyšice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

115/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Svrkyně
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

116/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Úholičky
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

117/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Velvary a obcí Loucká
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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118/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Velvary a obcí Neuměřice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

119/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vlašim a obcí Tehov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

120/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vlašim a obcí Veliš
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

121/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vlašim a městysem Zdislavice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

122/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Vrančice a obcí Těchařovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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15
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 15/2012
ze dne 25. 6. 2012,

o zřízení přírodní památky Písečný přesyp u Píst

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, podle § 36, § 45c
odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu před-
mětu ochrany evropsky významné lokality Písečný přesyp
u Píst (kód lokality CZ0210064)1), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení evropsky významné lokality a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Písečný přesyp u Píst
(dále jen „přírodní památka“), kterou se vymezuje stejno-
jmenná evropsky významná lokalita.

(2) Přírodní památka se rozkládá v okrese Nymburk
v katastrálním území Písty. Hranice přírodní památky se sta-
novují uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stra-
nami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými
v jednotné trigonometrické síti katastrální2). Seznamy sou-
řadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotli-
vých vrcholů jsou uspořádány tak, jak jdou v obrazci za se-
bou a jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 3,73 ha. Orientační grafické znázornění se zákre-
sem hranic přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k to-
muto nařízení.

(4) Předmětem ochrany přírodní památky jsou otevřené
trávníky kontinentálních dun s paličkovcem šedavým a psi-
nečkem obecným, spolu s ohroženými a zvláště chráněnými
druhy rostlin a živočichů vázanými na prostředí vátých písků
a geologický fenomén vátých písků jako takový.

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,

b) provádět výkopové práce, dobývat písek a provádět
jiné terénní úpravy,

c) měnit plochy, kultury pozemků a způsob jejich vy -
užití,

d) hnojit pozemky,
e) rekultivovat pozemky,
f) zalesňovat, obnovovat porosty nebo rekonstruovat

porosty,
g) zavádět intenzivní chovy zvěře,
h) tábořit a rozdělávat oheň,
i) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,
j) pořádat hromadně organizované sportovní nebo spo-

lečenské akce,
k) umisťovat, rekonstruovat a přemisťovat myslivecká

zařízení všeho druhu, vnadit a přikrmovat zvěř,
l) umisťovat stavby i dočasného charakteru,
m) 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,

n) trhat rostliny, odchytávat, usmrcovat či odnášet ži -
vočichy.

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

Čl. 3
Ochranné pásmo

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

(2) Celková výměra ochranného pásma přírodní památ-
ky činí 5,57 ha. Orientační grafické znázornění se zákresem
hranic ochranného pásma přírodní památky je obsaženo
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

1) Nařízení vlády č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb.
2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání,

ve znění pozdějších předpisů.
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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

(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 Ministerstva školství, věd a umění
č. 100 175/51-IV/5 ze dne 7. 6. 1951, kterou se zřizuje státní
přírodní rezervace „Písečný přesyp u Píst“, 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 Obecního úřadu obce Písty a u Agentury ochrany přírody
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 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. 016-25/2012/RK ze dne 25. 6. 2012 a na-
bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského
kraje.
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 15/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými je stanovena hranice
přírodní památky Písečný přesyp u Píst.

Označení vrcholů v obrazci dle pořadí

Číslo
vrcholu Souřadnice X Souřadnice Y

1 1040099,85 700971,24

2 1040116,01 700949,95

3 1040213,18 700862,69

4 1040215,99 700825,70

5 1040220,05 700750,02

6 1040235,53 700732,00

7 1040238,14 700729,04

8 1040250,47 700715,32

9 1040297,98 700702,84

10 1040319,47 700722,59

11 1040321,11 700724,13

12 1040336,85 700740,25

13 1040348,93 700751,69

14 1040330,79 700788,70

15 1040297,41 700856,78

16 1040330,73 700886,61

17 1040287,71 700918,03

18 1040249,88 700963,81

19 1040226,76 701003,18

20 1040203,65 701055,09

21 1040195,78 701068,04

22 1040171,22 701043,25

23 1040127,85 700999,49
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 15/2012
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108/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Černošice a obcí Zahořany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 19. června 2012.
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109/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pečky a obcí Chotutice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 25. května 2012.
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110/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pečky a obcí Vrbčany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 25. května 2012.
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111/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rakovník a obcí Nesuchyně
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. července 2012.
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112/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a obcí Vševily
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 29. května 2012.
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113/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Říčany a obcí Hrusice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 29. května 2012.
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114/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Unhošť a obcí Kyšice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. července 2012.
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115/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Svrkyně
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. července 2012.
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116/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Úholičky
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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Strana 443 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 9/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 10. července 2012.
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117/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Velvary a obcí Loucká
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Strana 445 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 9/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 29. května 2012.
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118/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Velvary a obcí Neuměřice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Zlom413_460_Zlom21-56_preul  28.8.12  8:08  Stránka 446



Strana 447 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 9/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 29. května 2012.
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119/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vlašim a obcí Tehov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 15. června 2012.
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120/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vlašim a obcí Veliš
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 15. června 2012.
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121/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vlašim a městysem Zdislavice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 15. června 2012.
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122/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Vrančice a obcí Těchařovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 25. května 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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