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Ročník 2012

Věstník
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  P a r d u b i c k é h o  k r a j e

Částka 2 Rozesláno dne 26. června 2012

O B S A H

1. Nařízení Pardubického kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Vesecký kopec a její ochranné pásmo a stanovují se bližší
ochranné podmínky

Usnesení rady Pardubického kraje o Stanovení počtů členů Zastupitelstva Pardubického kraje volených pro funkční období
2012-2016
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Rada Pardubického kraje vydává v souladu s ustanovení-
mi § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zá-
kladě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 36 a § 37 tohoto zákona, toto
nařízení: 

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka Vesecký kopec (dále jen
přírodní památka).

(2) Hlavním předmětem ochrany v této přírodní památce
je zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných spole-
čenstev pískomilné fauny a flóry. Mezi chráněné druhy pat-
ří např. krajník hnědý (Calosoma inquisitor inquisitor),
svižník (Cicindela arenaria viennensis), svižník polní
 (Cicindela capmpestris campestris), kvapník (Harpalus
flavescens).

Článek 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Pardubickém kraji,
v okrese Pardubice, v katastrálním území Veská, dle katastru
nemovitostí na pozemku parcelní č. 369/1. Celková výměra
přírodní památky činí 0,6917 ha.

(2) Hranice přírodní památky je stanovena jedním uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vr-
choly jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK1). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Grafické znázornění
přírodní památky a jejího ochranného pásma je součástí pří-
lohy č. 2 tohoto nařízení. 

Článek 3
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody2)

lze v území přírodní památky vykonávat tyto činnosti a zásahy: 

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití,

b) poškozovat živočichy či rostliny, vysazovat dřeviny,
c) provádět terénní úpravy, hnojit, používat biocidy,
d) zřizovat skládky (a to i přechodné) jakýchkoliv ma-

teriálů,
e) dobývat a odnášet písek,
f) umísťovat zařízení k přikrmování zvěře, přikrmovat

zvěř, budovat myslivecká zařízení, zřizovat újediště
a vnadiště,

g) pořádat jakékoliv hromadné, turistické, společenské
a sportovní akce,

h) tábořit, rozdělávat ohně, provádět jiné činnosti, které
by mohly vést k poškození předmětu ochrany.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody
není třeba k činnostem podle odst. 1 prováděným oprávněnými
nebo pověřenými osobami podle schváleného plánu péče.

Článek 4
Ochranné pásmo

(1) Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní pa-
mátku ochranné pásmo. Hranice ochranného pásma přírodní
památky je stanovena uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v souřadnicovém systému S-JTSK, na pozemku
parcelní č. 369/1 v k. ú. Veská. Seznam souřadnic jednotli-
vých vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková
výměra ochranného pásma přírodní památky činí 1,2652 ha.

(2) Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody3)

lze v ochranném pásmu vykonávat tyto činnosti a zásahy: 

NAŘÍZENÍ
Pardubického kraje č. 1/2012

ze dne 24. 5. 2012,
kterým se zřizuje přírodní památka Vesecký kopec a její ochranné pásmo 

a stanovují se bližší ochranné podmínky

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

2) Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad Pardubického kraje.
3) Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad Pardubického kraje.
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a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití,

b) poškozovat živočichy či rostliny, vysazovat dřevi-
ny,

c) provádět terénní úpravy, hnojit, používat biocidy,
d) provádět stavební činnosti, umisťovat stavby,
e) zřizovat skládky (a to i přechodné) jakýchkoliv

materiálů,
f) dobývat a odnášet písek,
g) umísťovat zařízení k přikrmování zvěře, přikrmovat

zvěř, budovat myslivecká zařízení, zřizovat újediště
a vnadiště,

h) pořádat jakékoliv hromadné, turistické, společenské
a sportovní akce,

i) tábořit, rozdělávat ohně, provádět jiné činnosti, které
by mohly vést k poškození předmětu ochrany.

(3) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody
není třeba k činnostem podle odst. 2 prováděným oprávněnými
nebo pověřenými osobami podle schváleného plánu péče.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím
po dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů
Pardubického kraje.

Mgr. Radko Martínek v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Pardubického kraje č. 1/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, 
tvořícího hranici přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Pardubického kraje č. 1/2012

Grafické znázornění přírodní památky a jejího ochranného pásma
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Příloha č. 3
k nařízení Pardubického kraje č. 1/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, 
tvořícího hranici ochranného pásma
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USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE
R/2627/12

77. jednání konané dne 7. 6. 2012

Stanovení počtů členů Zastupitelstva Pardubického kraje volených pro funkční období 2012–2016

Rada Pk projednala předloženou zprávu a

1.  s tanovuje
počet 45 členů Zastupitelstva Pardubického kraje volených pro funkční období let 2012-2016, neboť k 1. lednu 2012 měl Par-
dubický kraj celkem 516.378 obyvatel, a to s odkazem na ustanovení § 31 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

2.  ukládá
a) zveřejnit usnesení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
Termín: 09. 06. 2012
Zodpovědná osoba: Miroslav Mocek

b) odeslat podklad k zveřejnění usnesení ve Věstníku právních předpisů Pardubického kraje
Termín: 11. 06. 2012
Zodpovědná osoba: Miroslav Mocek

Radko Martínek v. r.
hejtman Pardubického kraje

Roman Línek v. r.
náměstek hejtmana

pověřený zastupováním
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
Vydává: Pardubický kraj
Redakce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111, fax: 466 611 220
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
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 900 Kč bez DPH; 990 Kč včetně 10% DPH.
Vychází dle potřeb Pardubického kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 400, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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