
Ročník 2013

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 3 Rozesláno dne 15. srpna 2013

O B S A H

12. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Králičina a Povýmolí
13. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Vysoký Újezd – kostel
14. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Kyšice-Kobyla
15. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Jezera
16. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Vápenické jezero
17. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Horní solopyský rybník
18. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Dobříšský zámek
19. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Andělské schody
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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,
§ 37 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Králičina a Povýmolí
(dále jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází v okrese Praha-východ
na katastrálních územích Dobročovice a Úvaly u Prahy. Úze-
mí přírodní památky je tvořeno pozemky parc. č. 310, 274/3
dle katastru nemovitostí v katastrálním území Dobročovice
a pozemky parc. č. 3504, 3507, 3505, 3506, 3512/1, 3508/2,
3508/1, 3511/10, 3514/5, 3512/2, 3512/3, 3512/1, 3512/4,
3512/5, 3552, 3513, 3514/6, 3512/8, 3621/1 a 3623 dle ka-
tastru nemovitostí v katastrálním území Úvaly u Prahy.

(3) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 13,29 ha. Orientační grafické znázornění se zá-
kresem hranic přírodní památky je obsaženo v příloze č. 1
k tomuto nařízení. 

(4) Předmětem ochrany přírodní památky jsou ekosystémy
mokřadních psárkových a ostřicových luk podél toku Výmoly,
zaplavované rákosiny a drobné mokřady.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují po -
dle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti a zá-
sahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím pí-
semným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) vjíždění do zvláště chráněného území, s výjimkou
vlastníků a nájemců pozemků a jimi písemně pověře-
ných osob při řádném obhospodařování pozemků, při
výkonu činnosti orgánů státní správy, orgánů obrany
státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby, 

b) provádění terénních úprav, 

c) provádění změn ploch, kultur a způsobu využití po-
zemků,

d) hnojení pozemků, 
e) rekultivace pozemků,
f) táboření a rozdělávání ohně,
g) zřizování skládek jakýchkoli materiálů s výjimkou krát-

kodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
h) umisťování staveb byť i dočasného charakteru s vý-

jimkou staveb umisťovaných v souvislosti s realizací
zákonných povinností vlastníků lesa, 

i) trhání rostlin, odchytávání, usmrcování či odnášení
živočichů s výjimkou výkonu práva myslivosti.

(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 přírodní památky

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky v okrese Praha-východ, v ka-
tastrálním území Úvaly u Prahy, na pozemku parc. č. 3512/9 dle
katastru nemovitostí. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 0,022 ha.
Orientační grafické znázornění se zákresem hranic ochranné-
ho pásma přírodní památky je obsaženo v příloze č. 1 k to-
muto nařízení.

Čl. 4
závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Městského úřadu Úvaly, u Obecního úřadu Dobročovice
a u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pově-
řené 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.

12
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 12/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Králičina a Povýmolí
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(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů1).

(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 040-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlá-
šení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana

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.
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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
Vysoký Újezd – kostel (kód lokality CZ0213630) vydává to-
to nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Vysoký Újezd – kostel
(dále jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Benešov, v ka-
tastrálním území Vysoký Újezd.

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). 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 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 kostela Narození Panny Marie. 

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují
podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti
a zásahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím
písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) provádění stavebních zásahů do půdních prostor
a střech budovy; souhlas se nevyžaduje pro bezod-
kladné opravy související s obnovou narušené celist-
vosti střešní krytiny v důsledku působení klimatic-
kých vlivů,

b) provádění úklidových prací půdních prostor v obdo-
bí přítomnosti netopýrů (duben–září),

c) vyrušování jedinců kolonie nadměrným hlukem
a/nebo osvětlením, spojeným se zvýšeným pohy-
bem osob v půdních prostorách v období od dubna
do září,

d) ošetřování dřevěných částí v podstřeší a v půdních
prostorách pomocí chemických prostředků,

e) provádění úprav vletových a výletových otvorů po -
užívaných netopýry a provádění výrazných změn je-
jich 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 přírodní památky

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky na pozemcích v katastrál-
ním území Vysoký Újezd. Orientační grafické znázornění
hranic ochranného pásma přírodní památky je obsaženo
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 0,2 ha. 

(3) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vr-
choly jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic
jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

13
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 13/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Vysoký Újezd – kostel

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.
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Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je podle § 37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody, se vymezují podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu vá-
zány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:

a) provádění změn současného charakteru vegetace v nej-
bližším okolí kostela, 

b) instalace nových světelných zdrojů sloužící k nasví-
cení objektu kostela nebo zásadní změna  současné-
ho nasvícení (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 Obecního úřadu obce Vysoký Újezd 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 předpisů2).

(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a na-
bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského
kraje.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana

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.
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 13/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky
Vysoký Újezd – kostel (PP) a jejího ochranného pásma (OP)

X Y
PP

1073776,45 743202,14
1073776,38 743198,67
1073773,95 743198,71
1073773,90 743196,19
1073773,74 743196,19
1073773,69 743183,29
1073775,19 743183,28
1073774,99 743173,84
1073778,72 743173,78
1073778,67 743169,95
1073781,81 743169,93
1073781,85 743173,73
1073783,26 743173,71
1073783,37 743183,14
1073784,92 743183,13
1073785,07 743196,10
1073785,14 743201,99
1073782,42 743202,04

OP

1073752,32 743197,65
1073752,26 743194,11
1073754,57 743172,43
1073769,26 743168,10
1073774,73 743165,93
1073794,71 743166,90
1073808,24 743167,55
1073807,53 743186,82
1073802,46 743186,62
1073802,24 743192,10
1073807,31 743192,30
1073806,53 743211,69
1073806,24 743217,61
1073798,62 743218,96
1073792,05 743218,27
1073780,84 743215,83
1073772,85 743212,42
1073768,06 743210,03
1073760,52 743206,27
1073756,72 743203,78
1073755,15 743201,63
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 13/2013
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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 ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu před-
mětu ochrany evropsky významné lokality Kyšice-Kobyla
(kód lokality CZ0213038), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Kyšice-Kobyla (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Kladno, v katast-
rálním území Kyšice. 

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). 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 nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 20,16 ha.

(5) Předmětem ochrany je populace čolka velkého (Triturus
cristatus), který je zvláště chráněným, silně ohroženým druhem.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují po -
dle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti a zá-
sahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím pí-
semným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů2),

b) umisťování staveb, 
c) provádění zemních prací a terénních úprav,
d) vypouštění a chov kachny divoké a jiné vodní drů-

beže,
e) aplikace chemických látek (pesticidů, biocidů atd.)

a hnojiv,
f) provádění změn vodního režimu území,
g) umisťování nových mysliveckých zařízení, 
h) odbahňování jezírek a provádění zásahů do jejich li-

torálních porostů,
i) nasazování rybí obsádky do jezírek,
j) sečení lučních (travních) porostů prováděné v jiném

období než ve druhé polovině května a v září,
k) válcování a mulčování lučních (travních) porostů,
l) provádění výsadby dřevin v blízkosti jezírek,
m) pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí,
n) zakládání skládek s výjimkou dočasných deponií

dřevní hmoty,
o) zřizování nových veřejně přístupných stezek, turis-

tických a cyklistických tras. 

(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 přírodní památky

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky na pozemcích v katastrál-
ním území Kyšice. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 1,78 ha.

14
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 14/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Kyšice-Kobyla

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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(3) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic jed-
notlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uve-
den v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je podle § 37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody, se vymezují podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu vá-
zány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:

a) hnojení, válcování a mulčování lučních (travních)
porostů,

b) sečení lučních (travních) porostů prováděné v jiném
období než ve druhé polovině května a v září. 

(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 Kyšice 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 předpisů3).

(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a na-
bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského
kraje.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana

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.
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 14/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky
Kyšice-Kobyla (PP) a jejího ochranného pásma (OP)

X Y
PP

1038941,60 766091,53
1038947,45 766089,05
1038967,26 766080,67
1038966,76 766086,63
1038971,02 766091,79
1038979,79 766097,76
1039004,68 766116,96
1039045,30 766155,95
1039069,34 766172,19
1039094,45 766184,62
1039094,95 766180,64
1039142,76 766192,44
1039142,80 766192,23
1039143,88 766192,51
1039151,07 766194,38
1039197,48 766175,38
1039201,13 766173,37
1039261,83 766139,95
1039262,08 766139,81
1039260,66 766145,30
1039252,22 766195,13
1039240,93 766245,00
1039251,68 766246,68
1039255,07 766247,21
1039287,25 766252,58
1039315,87 766266,03
1039349,84 766280,09
1039344,88 766315,42
1039352,97 766325,61
1039382,24 766342,46
1039382,46 766342,25
1039438,19 766362,94
1039588,15 766404,08
1039601,51 766407,74
1039642,81 766410,63
1039644,45 766410,74
1039645,69 766410,83
1039646,03 766410,85
1039645,98 766410,46
1039642,65 766366,28
1039636,34 766340,20
1039632,94 766326,16
1039625,94 766303,05
1039617,73 766282,75
1039589,72 766232,19
1039571,34 766203,52
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1039560,08 766177,52
1039552,48 766159,97
1039539,24 766143,23
1039524,09 766125,70
1039498,76 766119,37
1039467,96 766115,32
1039426,90 766114,57
1039403,27 766114,14
1039383,62 766118,52
1039386,44 766107,10
1039333,68 766080,86
1039296,89 766066,24
1039299,98 766047,33
1039297,50 766044,65
1039265,16 766009,70
1039252,63 765993,04
1039251,65 765991,10
1039252,41 765991,46
1039262,28 765996,20
1039267,98 766000,07
1039279,36 766005,59
1039288,79 766009,51
1039304,45 766017,39
1039307,12 766018,73
1039308,06 766019,20
1039311,36 766021,25
1039320,26 766026,78
1039328,49 766033,79
1039342,41 766047,19
1039355,55 766056,63
1039372,78 766066,58
1039384,01 766071,90
1039402,50 766082,23
1039432,43 766096,23
1039437,54 766097,91
1039448,70 766100,46
1039472,00 766105,06
1039482,28 766106,68
1039487,76 766107,55
1039506,90 766109,14
1039518,44 766109,06
1039523,55 766109,03
1039524,33 766109,02
1039525,57 766100,17
1039526,12 766096,29
1039526,12 766096,26
1039547,09 766096,69
1039585,30 766097,46
1039596,17 766099,22
1039663,88 766110,18
1039744,96 766123,65
1039802,33 766133,62
1039869,66 766145,78
1039837,43 766164,26
1039822,18 766160,26
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1039818,44 766175,25
1039799,20 766193,23
1039794,20 766218,95
1039782,96 766213,46
1039775,71 766238,18
1039787,34 766245,22
1039899,39 766313,11
1039904,64 766352,32
1039915,37 766361,56
1039915,10 766368,25
1039913,10 766372,99
1039916,85 766374,41
1039949,24 766383,99
1039969,37 766386,67
1039973,18 766387,12
1040010,58 766391,54
1040015,31 766393,73
1040053,66 766411,49
1040059,52 766433,71
1040064,56 766452,82
1040069,80 766472,46
1040072,26 766481,35
1040074,06 766487,83
1040075,27 766494,26
1040075,95 766498,58
1040075,55 766542,78
1040077,12 766554,01
1040076,56 766555,99
1040071,69 766572,49
1040071,05 766579,20
1040070,78 766580,83
1040067,23 766579,26
1040060,49 766576,27
1039930,38 766518,77
1039927,50 766518,62
1039920,08 766517,79
1039909,23 766514,59
1039906,73 766513,27
1039904,94 766512,33
1039892,58 766506,64
1039875,85 766500,03
1039869,72 766498,58
1039850,84 766494,10
1039830,82 766490,64
1039810,58 766486,92
1039800,49 766480,39
1039783,10 766474,77
1039744,06 766462,16
1039743,30 766461,95
1039717,01 766454,85
1039704,38 766451,59
1039692,37 766448,63
1039680,76 766453,18
1039678,63 766454,01
1039668,92 766459,50
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1039664,30 766465,07
1039664,27 766465,14
1039658,72 766468,76
1039655,51 766468,13
1039583,39 766454,11
1039543,59 766446,38
1039475,71 766433,18
1039422,55 766422,85
1039308,32 766394,24
1039307,65 766394,07
1039299,02 766391,91
1039289,56 766389,54
1039185,55 766374,15
1039163,32 766370,86
1039142,12 766367,72
1039091,51 766360,23
1039081,07 766340,00
1039056,91 766293,03
1039018,68 766249,94
1039017,96 766249,08
1039013,19 766243,40
1039004,90 766228,13
1039003,39 766225,35
1038982,87 766180,94
1038960,22 766131,92
1038943,64 766096,03
1038942,69 766093,93

OP

1039585,30 766097,46
1039585,87 766093,29
1039589,32 766067,28
1039593,78 766037,24
1039629,76 766037,58
1039634,90 766037,63
1039635,27 766030,39
1039647,50 766028,04
1039676,20 766022,54
1039672,34 766017,29
1039696,23 766015,05
1039719,72 766004,29
1039722,86 766002,62
1039737,29 766022,27
1039750,23 766038,19
1039781,53 766077,15
1039817,02 766119,96
1039823,37 766127,61
1039868,42 766141,29
1039869,66 766145,78
1039802,33 766133,62
1039744,96 766123,65
1039663,88 766110,18
1039596,17 766099,22
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 14/2013

Orientační znázornění hranic přírodní památky Kyšice-Kobyla a jejího ochranného pásma 
na podkladu katastrální mapy
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15
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 15/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Jezera

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
Jezera (kód lokality CZ0213791), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Jezera (dále jen „přírod-
ní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Příbram, v ka-
tastrálních územích Kamenice u Nedrahovic a Rovina. 

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným geo-
metrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou ur-
čeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigonometric-
ké sítě katastrální (S-JTSK)1). Seznam souřadnic jednotlivých
vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic pří-
rodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 5,02 ha.

(5) Předmětem ochrany je populace kuňky ohnivé
(Bombina bombina), která je zvláště chráněným, silně ohro-
ženým druhem.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují
podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti
a zásahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím
písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů2),

b) umisťování staveb, 
c) manipulace s vodní hladinou nádrží v období mimo

měsíce září a říjen,
d) vypouštění a chov kachny divoké a jiné vodní drůbeže,
e) aplikace chemických látek (pesticidů, biocidů atd.),
f) zimování a letnění vodní nádrže,
g) hnojení a vápnění vodní nádrže,
h) odbahňování vodní nádrže a provádění zásahů do je-

jich litorálních porostů,
i) nasazování rybí obsádky, která by svým množstvím

nebo složením vedla k nadměrné predaci obojživel-
níků a bránila přirozenému rozvoji ostatních složek
vodního prostředí (zejména makrofyt a planktonu);
orientačním ukazatelem přiměřené obsádky je prů-
hlednost vody, která by do konce června neměla kles-
nout pod 50 cm,

j) sečení lučních porostů prováděné v jiném období než
ve druhé polovině května a v září,

k) hnojení, válcování a mulčování lučních porostů,
l) provádění výsadby dřevin,
m) pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí.

(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 přírodní památky

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky na pozemcích v katastrál-
ním území Kamenice u Nedrahovic a Rovina. Orientační gra-
fické znázornění hranic ochranného pásma přírodní památky
je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 6,63 ha. 

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) 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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(3) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vr-
choly jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic
jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je podle § 37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody, se vymezují podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu
vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:

a) hnojení, válcování a mulčování lučních porostů,
b) sečení lučních porostů prováděné v jiném období než

ve druhé polovině května a v září.

(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 Obecních úřadů obcí Nedrahovice a Počepice, a u Agentu-
ry 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) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
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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.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 15/2013

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

Bod v mapě X Y
PP

1 1096244,33 749817,31
2 1096258,89 749813,13
3 1096297,74 749823,56
4 1096318,34 749833,19
5 1096363,54 749887,79
6 1096346,96 749909,36
7 1096343,68 749908,96
8 1096342,56 749922,36
9 1096364,20 749942,32

10 1096347,36 749958,24
11 1096334,31 749944,16
12 1096332,10 749997,85
13 1096375,39 750079,88
14 1096368,91 750084,27
15 1096345,09 750090,09
16 1096331,45 750091,38
17 1096325,03 750085,62
18 1096286,73 750086,89
19 1096255,72 750091,15
20 1096257,95 750056,00
21 1096248,33 750020,61
22 1096244,67 750014,59
23 1096244,17 750014,96
24 1096173,72 750005,39
25 1096156,70 749973,23
26 1096100,75 749820,42
27 1096139,68 749813,50
28 1096157,53 749778,27
29 1096163,19 749768,16
30 1096180,67 749776,78
31 1096207,40 749795,73

OP

32 1096106,64 749768,06
33 1096119,51 749743,83
34 1096133,77 749727,73
35 1096148,92 749720,24
36 1096168,77 749718,47
37 1096183,00 749722,25
38 1096207,56 749733,20
39 1096251,35 749763,05
40 1096258,32 749761,13
41 1096314,94 749775,94
42 1096346,92 749789,03
43 1096360,40 749816,04
44 1096376,67 749832,81
45 1096402,27 749855,42
46 1096412,99 749877,14
47 1096413,42 749896,15
48 1096408,75 749912,26
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49 1096413,47 749927,12
50 1096415,53 749944,44
51 1096409,23 749966,02
52 1096385,32 749991,11
53 1096422,38 750064,66
54 1096425,66 750075,61
55 1096426,47 750089,78
56 1096414,32 750109,02
57 1096407,98 750119,53
58 1096330,59 750147,54
59 1096313,83 750190,49
60 1096291,43 750175,00
61 1096244,75 750167,68
62 1096239,66 750163,69
63 1096225,86 750186,53
64 1096216,04 750157,15
65 1096186,27 750117,62
66 1096169,83 750088,81
67 1096111,80 750032,16
68 1096130,12 750030,97
69 1096105,98 749965,76
70 1096074,82 749893,04
71 1096052,71 749834,10
72 1096050,95 749816,01
73 1096057,31 749795,67
74 1096070,82 749780,37
75 1096087,12 749772,31
76 1096156,70 749973,23
77 1096173,72 750005,39
78 1096244,17 750014,96
79 1096244,67 750014,59
80 1096248,33 750020,61
81 1096257,95 750056,00
82 1096255,72 750091,15
83 1096286,73 750086,89
84 1096325,03 750085,62
85 1096331,45 750091,38
86 1096345,09 750090,09
87 1096368,91 750084,27
88 1096375,39 750079,88
89 1096332,10 749997,85
90 1096334,31 749944,16
91 1096347,36 749958,24
92 1096364,20 749942,32
93 1096342,56 749922,36
94 1096343,68 749908,96
95 1096346,96 749909,36
96 1096363,54 749887,79
97 1096318,34 749833,19
98 1096297,74 749823,56
99 1096258,89 749813,13

100 1096244,33 749817,31
101 1096207,40 749795,73
102 1096180,67 749776,78
103 1096163,19 749768,16
104 1096157,53 749778,27
105 1096139,68 749813,50
106 1096100,75 749820,42
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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 ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu
předmětu ochrany evropsky významné lokality Vápenické je-
zero (kód lokality CZ0213081), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Vápenické jezero (dále
jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Příbram, v ka-
tastrálních územích Nedrahovické Podhájí a Vápenice u Vy-
sokého Chlumce. 

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). 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 nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 8,58 ha.

(5) Předmětem ochrany je populace kuňky ohnivé
(Bombina bombina), která je zvláště chráněným, silně ohro-
ženým druhem.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují
podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti

a zásahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předcho-
zím písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů2),

b) umisťování staveb, 
c) manipulace s vodní hladinou nádrže mimo období

měsíců září a října,
d) vypouštění a chov kachny divoké a jiné vodní drůbeže,
e) aplikace chemických látek (pesticidů, biocidů atd.),
f) zimování a letnění vodní nádrže,
g) hnojení a vápnění vodní nádrže, 
h) odbahňování vodní nádrže a provádění zásahů do je-

jího litorálního porostu,
i) nasazování rybí obsádky, která by svým množstvím

nebo složením vedla k nadměrné predaci obojživelníků
a bránila přirozenému rozvoji ostatních složek vodního
prostředí (zejména makrofyt a planktonu); orientačním
ukazatelem přiměřené obsádky je průhlednost vody,
která by do konce června neměla klesnout pod 50 cm,

j) sečení lučních porostů prováděné v jiném období než
ve druhé polovině května a v září,

k) hnojení, válcování a mulčování lučních porostů,
l) výsadba dřevin,
m) pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí.

(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 přírodní památky

1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky na pozemcích v katastrál-
ním území Nedrahovické Podhájí, Rovina a Libíň. Orientač-
ní grafické znázornění hranic ochranného pásma přírodní pa-
mátky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

16
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 16/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Vápenické jezero

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) 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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(2) Celková výměra ochranného pásma činí 5,51 ha. 

(3) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vr-
choly jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic
jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je podle § 37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nutné získat souhlas orgánu ochra-
ny přírody, se vymezují podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu
vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:

a) hnojení, válcování a mulčování lučních porostů,
b) sečení lučních porostů prováděné v jiném období

než ve druhé polovině května a v září. 

(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 Obecních úřadů obcí Nedrahovice, Počepice, Vysoký Chlu-
mec, u Městského úřadu Sedlčany a u Agentury ochrany pří-
rody a krajiny České republiky, pověřené vedením ústřední-
ho 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) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a na-
bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení 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.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana
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Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky
Vápenické jezero (PP) a jejího ochranného pásma (OP)

Bod v mapě X Y
PP

1 1094831,11 750086,23
2 1094843,45 750168,95
3 1094871,42 750176,15
4 1094891,87 750204,75
5 1094910,03 750205,71
6 1094920,21 750206,25
7 1094922,74 750206,38
8 1094925,76 750211,09
9 1094935,09 750225,48

10 1094935,58 750226,43
11 1094953,64 750268,58
12 1094934,25 750285,60
13 1094930,33 750289,24
14 1094921,34 750297,09
15 1094896,80 750318,60
16 1094871,60 750340,68
17 1094840,91 750367,57
18 1094841,51 750371,37
19 1094831,87 750382,27
20 1094829,63 750384,84
21 1094825,71 750388,01
22 1094815,34 750386,67
23 1094803,18 750376,52
24 1094803,06 750374,79
25 1094800,22 750371,01
26 1094790,06 750357,51
27 1094777,83 750344,71
28 1094765,26 750335,55
29 1094732,81 750311,85
30 1094601,68 750232,37
31 1094557,33 750205,49
32 1094540,00 750194,99
33 1094541,58 750191,49
34 1094546,37 750180,86
35 1094560,23 750150,09
36 1094564,36 750145,27
37 1094571,09 750137,04
38 1094578,30 750128,22
39 1094585,86 750119,68
40 1094590,10 750115,73
41 1094591,51 750114,42
42 1094624,82 750082,79
43 1094643,34 750064,92
44 1094706,54 750010,30
45 1094713,70 750012,43
46 1094736,26 749955,35

Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 16/2013
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47 1094739,65 749946,77
48 1094761,43 749961,83
49 1094775,29 749988,10
50 1094787,90 750038,11
51 1094811,39 750055,76

OP

52 1094952,06 750049,23
53 1094955,00 750084,68
54 1094965,39 750093,35
55 1094966,21 750109,02
56 1094966,33 750115,42
57 1094948,33 750140,78
58 1094928,81 750184,77
59 1094922,74 750206,38
60 1094920,21 750206,25
61 1094910,03 750205,71
62 1094891,87 750204,75
63 1094871,42 750176,15
64 1094843,45 750168,95
65 1094831,11 750086,23
66 1094811,39 750055,76
67 1094787,90 750038,11
68 1094541,58 750191,49
69 1094530,42 750185,68
70 1094512,49 750176,06
71 1094498,66 750164,65
72 1094520,75 750109,49
73 1094553,31 750054,80
74 1094549,44 750045,42
75 1094533,06 750008,62
76 1094531,29 750004,64
77 1094525,97 749994,03
78 1094514,02 749970,20
79 1094499,56 749946,84
80 1094491,82 749938,82
81 1094485,76 749921,43
82 1094483,82 749900,44
83 1094477,20 749878,57
84 1094484,05 749876,27
85 1094504,07 749868,18
86 1094526,69 749844,44
87 1094529,37 749841,44
88 1094534,93 749835,24
89 1094536,05 749833,06
90 1094557,07 749851,77
91 1094578,27 749871,60
92 1094591,48 749886,43
93 1094602,38 749900,09
94 1094614,97 749892,18
95 1094672,70 749964,62
96 1094692,16 749981,07
97 1094712,63 750005,05
98 1094706,54 750010,30
99 1094643,34 750064,92
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100 1094624,82 750082,79
101 1094591,51 750114,42
102 1094590,10 750115,73
103 1094585,86 750119,68
104 1094578,30 750128,22
105 1094571,09 750137,04
106 1094564,36 750145,27
107 1094560,23 750150,09
108 1094546,37 750180,86
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 16/2013

Orientační znázornění hranic přírodní památky Vápenické jezero 
a jejího ochranného pásma na podkladu katastrální mapy
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17
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 17/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Horní solopyský rybník

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 ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu předmě-
tu ochrany evropsky významné lokality Horní solopyský ryb-
ník (kód lokality CZ0213785), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Horní solopyský rybník
(dále jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Příbram, v ka-
tastrálním území Solopysky u Třebnic. 

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným geo-
metrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou ur-
čeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigonometric-
ké sítě katastrální (S-JTSK)1). Seznam souřadnic jednotlivých
vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic pří-
rodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 20,54 ha.

(5) Předmětem ochrany je populace kuňky ohnivé
(Bombina bombina), která je zvláště chráněným, silně ohro-
ženým druhem.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují
podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti
a zásahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím
písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů2),

b) umisťování staveb, 
c) manipulace s vodní hladinou nádrží mimo období od

poloviny září do konce října,
d) vypouštění a chov kachny divoké a jiné vodní drůbeže,
e) aplikace chemických látek (pesticidů, biocidů atd.),
f) zimování a letnění vodní nádrže,
g) hnojení a vápnění vodní nádrže, 
h) odbahňování vodní nádrže a provádění zásahů do je-

jich litorálních porostů,
i) nasazování rybí obsádky, která by svým množstvím

nebo složením vedla k nadměrné predaci obojživel-
níků a bránila přirozenému rozvoji ostatních složek
vodního prostředí (zejména makrofyt a planktonu),

j) sečení lučních porostů prováděné v jiném období než
ve druhé polovině května a v září,

k) hnojení, válcování a mulčování lučních porostů.

(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 přírodní památky

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky na pozemcích v katastrál-
ním území Solopysky u Třebnic. Orientační grafické znázor-
nění hranic ochranného pásma přírodní památky je obsaženo
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 8 ha. 

(3) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic

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) 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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jednot livých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je
uveden v příloze  č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je podle § 37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody, se vymezují podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu
vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:

a) hnojení, válcování a mulčování lučních porostů,
b) sečení lučních porostů prováděné v jiném období

než ve druhé polovině května a v září.

(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 Sedlčany 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 označo-
vání chráněných území.

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

3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana

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.
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 17/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky
Horní solopyský rybník (PP) a jejího ochranného pásma (OP)

X Y
PP

1090560.21 751724.95
1090580.09 751711.86
1090618.66 751563.72
1090620.07 751558.99
1090620.39 751557.57
1090653.60 751512.44
1090657.58 751506.58
1090667.96 751492.00
1090592.75 751469.04
1090589.67 751469.32
1090578.32 751414.35
1090557.64 751379.08
1090557.29 751359.27
1090552.60 751356.83
1090549.20 751342.47
1090552.26 751323.09
1090551.46 751314.44
1090548.75 751306.58
1090538.70 751286.84
1090532.16 751271.96
1090526.68 751254.59
1090522.05 751241.68
1090518.31 751228.13
1090513.17 751203.36
1090510.68 751194.98
1090503.56 751181.43
1090502.33 751176.65
1090500.56 751171.95
1090500.36 751167.35
1090501.40 751161.82
1090489.61 751124.34
1090476.39 751092.66
1090472.53 751092.76
1090476.18 751101.95
1090407.37 751101.92
1090388.74 751203.27
1090385.55 751208.14
1090280.88 751237.55
1090262.84 751240.29
1090261.58 751243.80
1090255.25 751247.18
1090252.27 751248.74
1090221.81 751265.60
1090123.60 751319.02
1090115.59 751334.40
1090093.44 751364.92
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1090088.51 751373.61
1090085.95 751383.33
1090082.93 751398.14
1090080.60 751421.52
1090081.28 751431.94
1090089.37 751456.71
1090094.15 751469.41
1090101.32 751480.71
1090156.48 751519.87
1090184.73 751534.24
1090203.37 751551.93
1090212.99 751561.06
1090238.48 751552.64
1090251.31 751548.44
1090254.65 751556.87
1090266.92 751587.99
1090282.26 751621.03
1090313.93 751646.19
1090324.80 751650.57
1090327.67 751651.51
1090352.18 751650.79
1090368.17 751648.90
1090380.79 751653.44
1090382.35 751681.06
1090378.20 751688.35
1090379.57 751698.22
1090397.16 751735.59
1090413.05 751735.65
1090435.13 751735.72
1090480.08 751718.73
1090373.35 751647.67
1090400.06 751102.32
1090383.20 751227.74
1090118.18 751325.96
1090145.25 751531.07
1090486.79 751099.73
1090502.97 751156.90
1090485.71 751721.23
1090554.43 751751.41
1090585.99 751459.87

OP

1090145,25 751531,07
1090485,71 751721,23
1090485,75 751721,22
1090145,30 751531,10
1090130,46 751525,18
1090113,64 751504,87
1090096,22 751550,65
1090053,39 751499,34
1090032,57 751443,91
1090034,27 751384,25
1090055,32 751336,67
1090080,96 751298,33
1090102,19 751278,56
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1090164,68 751245,11
1090249,46 751197,49
1090343,21 751187,55
1090354,06 751097,96
1090367,13 751071,39
1090395,67 751059,67
1090447,87 751058,25
1090467,70 751049,22
1090494,74 751050,76
1090524,72 751069,40
1090545,71 751117,81
1090602,79 751309,56
1090609,13 751367,41
1090626,29 751397,40
1090632,08 751431,04
1090689,27 751448,01
1090713,00 751467,87
1090717,99 751500,39
1090700,30 751538,79
1090667,09 751564,41
1090657,56 751606,97
1090646,12 751607,82
1090638,32 751638,55
1090622,05 751638,65
1090617,37 751678,03
1090640,33 751676,20
1090624,58 751735,23
1090602,40 751759,68
1090600,99 751782,40
1090542,48 751801,42
1090477,49 751771,41
1090444,18 751784,27
1090445,93 751763,83
1090478,43 751740,70
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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.

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 ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu
předmětu ochrany evropsky významné lokality Dobříšský zá-
mek (kód lokality CZ0213602) vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Dobříšský zámek (dále
jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Příbram, v katast -
rálním území Dobříš. 

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). 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 nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 0,5 ha.

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

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Z důvodu zajištění předmětu ochrany se vymezují pod-
le § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. následující činnosti a zá-
sahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím pí-
semným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) provádění stavebních zásahů do půdních prostor
a střech budov; souhlas se nevyžaduje pro bezod-
kladné opravy související s obnovou narušené celist-
vosti střešní krytiny v důsledku působení klimatic-
kých vlivů,

b) provádění úklidových prací půdních prostor v období
přítomnosti netopýrů (duben–září),

c) vyrušování jedinců kolonie nadměrným hlukem a/nebo
osvětlením, spojeným se zvýšeným pohybem osob
v půdních prostorách v období od dubna do září,

d) ošetřování dřevěných částí v podstřeší a v půdních
prostorách pomocí chemických prostředků,

e) provádění úprav vletových a výletových otvorů pou-
žívaných netopýry a provádění výrazných změn je-
jich okolí (např. v souvislosti s instalací venkovního
osvětlení na stěny budov, s instalací zařízení pro
vzduchotechniku 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 přírodní památky

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky na pozemcích v katastrál-
ním území Dobříš. Orientační grafické znázornění hranic
ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze
č. 2 k tomuto nařízení. 

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 0,9 ha. 

(3) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic jed-
notlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uve-
den v příloze č. 1 tohoto nařízení.

18
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 18/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky Dobříšský zámek
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Čl. 4
Činnosti a zásahy v ochranném pásmu 

vázané na souhlas

(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je podle § 37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody, se vymezují podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu
vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:

a) provádění změn současného charakteru vegetace v nej-
bližším okolí zámku, 

b) instalování nových světelných zdrojů sloužících
k nasvícení objektu zámku nebo zásadní změny sou-
časného nasvícení (změna výkonu, počtu svítidel, je-
jich 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 Dobříš 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) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a na-
bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského
kraje.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana

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.
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Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky
Dobříšský zámek (PP) a jejího ochranného pásma (OP)

X Y
PP

1074281,81 764792,57
1074281,72 764791,97
1074279,39 764792,30
1074278,80 764792,38
1074278,56 764792,23
1074278,17 764788,63
1074277,45 764788,64
1074276,24 764777,97
1074276,69 764777,95
1074276,02 764774,23
1074276,40 764773,56
1074273,52 764747,45
1074273,07 764747,52
1074272,07 764746,72
1074271,55 764745,96
1074271,61 764744,86
1074272,42 764744,04
1074272,55 764743,22
1074272,50 764742,69
1074271,08 764730,26
1074270,95 764729,65
1074270,77 764728,95
1074269,85 764728,38
1074269,55 764727,38
1074269,73 764726,31
1074270,66 764725,80
1074270,96 764725,67
1074267,79 764696,15
1074267,51 764696,16
1074266,32 764685,35
1074266,73 764685,23
1074266,36 764681,74
1074266,63 764681,37
1074267,54 764681,29
1074283,47 764679,88
1074284,76 764692,29
1074301,78 764690,58
1074301,72 764689,94
1074311,60 764688,94
1074311,67 764689,59
1074324,94 764688,26
1074328,55 764687,89
1074327,16 764674,53
1074340,79 764673,69
1074342,26 764687,08
1074341,83 764687,13

Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 18/2013
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1074344,98 764717,01
1074346,48 764716,84
1074348,93 764738,60
1074347,43 764738,77
1074350,62 764768,32
1074351,01 764768,28
1074352,56 764781,96
1074349,60 764782,39
1074349,67 764782,87
1074341,37 764784,17
1074341,29 764783,61
1074338,26 764784,05
1074335,69 764757,41
1074329,89 764700,61
1074286,06 764705,28
1074291,68 764761,95
1074294,41 764790,19
1074291,42 764790,61
1074291,50 764791,21
1074284,49 764792,20

OP

1074356.30 764662.34
1074347.10 764665.02
1074352.56 764781.96
1074353.48 764798.93
1074320.00 764801.90
1074316.50 764802.49
1074313.07 764806.11
1074324.25 764803.99
1074351.01 764768.28
1074348.93 764738.60
1074346.48 764716.84
1074340.79 764673.69
1074342.26 764687.08
1074356.42 764667.76
1074322.57 764802.04
1074314.06 764803.61
1074345.85 764673.31
1074356.60 764672.51
1074341.83 764687.13
1074344.98 764717.01
1074347.43 764738.77
1074350.62 764768.32
1074352.98 764786.67
1074353.04 764787.34
1074353.28 764790.01
1074354.08 764798.88
1074281.04 764811.57
1074274.73 764793.01
1074271.49 764786.72
1074263.73 764778.91
1074244.96 764699.72
1074250.47 764693.75
1074254.88 764687.75
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1074257.65 764682.24
1074259.53 764676.98
1074262.23 764674.73
1074266.73 764673.39
1074233.05 764711.73
1074228.46 764719.29
1074225.95 764727.28
1074225.60 764735.82
1074227.25 764743.41
1074230.54 764750.22
1074278.56 764792.23
1074226.52 764740.05
1074228.93 764718.52
1074278.80 764792.38
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19
NařÍzeNÍ

Středočeského kraje č. 19/2013
ze dne 17. 6. 2013,

o zřízení přírodní památky andělské schody

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 ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu předmě-
tu ochrany evropsky významné lokality Andělské schody (kód
lokality CZ0214005), vydává toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Andělské schody (dále
jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází v okrese Praha-západ
v katastrálním území Kytín a v okrese Příbram v katastrál-
ních územích Nová Ves pod Pleší a Voznice. Hranice přírod-
ní památky se stanovuje polygony, jejichž vrcholové body
jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometric-
ké síti katastrální (S-JTSK)1). Seznam souřadnic jednotlivých
vrcholů uzavřených geometrických obrazců je uveden v pří-
loze č. 2 tohoto nařízení.

(3) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 172,42 ha. Orientační grafické znázornění hranic
přírodní památky je obsaženo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Předmětem ochrany je řada naturových biotopů v bo-
haté škále mokřadních, vysýchavých a suchomilných lučních
společenstev, doplněná zachovalými lesními společenstvy
s převahou listnatých dřevin, místy s vysokým podílem jed-
le a dále živočišný druh – modrásek očkovaný (Maculinea
teleius).

Čl. 2
Ochranné pásmo

(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje
ochranné pásmo přírodní památky skládající se ze dvou částí
na pozemcích v katastrálních územích Kytín a Voznice. Orien -
tační grafické znázornění hranic ochranného pásma přírodní
památky je obsaženo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Celková výměra ochranného pásma činí 5,48 ha.

(3) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
novuje polygony, jejichž vrcholové body jsou určeny souřad-
nicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální
(S-JTSK). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavře-
ných geometrických obrazců je uveden v příloze č. 3 tohoto
nařízení. 

Čl. 3
závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
Obecních úřadů obcí Kytín, Nová Ves pod Pleší a Voznice
a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pově-
řené 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) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 081-19/2013/RK ze dne 17. 6. 2013 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

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.

MVDr. Josef řihák v. r.
hejtman

PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 19/2013
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Příloha č. 3
k nařízení Středočeského kraje č. 19/2013

Zlom 145-204_Zlom21-56_preul  14.8.13  13:08  Stránka 203



Částka 3/2013 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Strana 204

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 2013 činí 1 050 Kč bez DPH; 1 208 Kč včetně 15% 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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