
Ročník 2013

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

Částka 4 Rozesláno dne 17. října 2013

O B S A H

3. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Vrbka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

4. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Písčiny u Oleška a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

5. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Stráně u Velkého Újezdu a stanovení jejích bližších ochranných
 podmínek

6. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

7. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Podmilesy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

8. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Skalky u Třebutiček a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

9. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Holý vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

10. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Želinský meandr, stanovení jejích bližších ochranných podmínek
a zrušení stávající přírodní památky Želinský meandr

11. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Kopistská výsypka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

38/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Březno
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

39/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Kalek
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
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40/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a městem Výsluní
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

41/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Nezabylice
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

42/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Košťany a obcí Lahošť
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

43/VS/2013 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Podbořany a obcí Podbořanský Rohozec
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Vrbka (dále jen „pří-
rodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita
Vrbka (kód CZ0420004) s evropskými stanovišti: Polopřiro-
zené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia) [T3.4 D Širokolisté suché trávníky bez
význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného
(Juniperus communis)], Dubohabřiny asociace Galio-Carpi-
netum [L3.1 Hercynské dubohabřiny] a s význačným výsky-
tem vzácných druhů rostlin – např. sasanka lesní (Anemone
sylvestris), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), země -
žluč spanilá (Centaurium pulchellum),chrpa chlumní (Cen-
taurea triumfetti), okrotice bílá (Cephalantera damasonium),
svída dřín (Cornus mas), čičorka pochvatá (Coronilla vagi-
nalis), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlávek 
(Lilium martagon), len tenkolistý (Linum tenuifolium), vsta-
vač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platan -
thera bifolia), živočichů – např. otakárek ovocný (Iphiclides
podalirius), přástevník kostivalový (Euplagia quadripuncta-
ria) nebo chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger) a hub –
např. voskovečka černotečkovaná (Camarophyllopsis atro-
puncta), muchomůrka ježohlavá (Amanita echinocephala),
závojenka plavozelená (Entoloma incanum) nebo čirůvka rů-
žovolupenná (Tricholoma orirubens).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji,
v katastrálním území Vrbka u Roudníčku a Budyně nad
Ohří. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy

jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obraz-
ce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
tohoto nařízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá
v Ústeckém kraji, v katastrálním území Vrbka u Roudníčku
a Budyně nad Ohří. Hranice ochranného pásma se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigono-
metrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geo-
metrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uve-
den v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou 
uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků (včetně zakládání zahrad a po-
lí), způsob jejich využití a provádět pozemkové 
úpravy,

b) povolovat a umisťovat veškeré stavby,
c) provádět terénní úpravy,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká

zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř, 
e) používat hnojiva a biocidy, 
f) zřizovat cesty a stezky pro jízdu na koni včetně do-

provodných zařízení, vyznačovat cyklistické stezky
a stezky pro pěší, 

g) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené s na-
rušováním přírodních stanovišť a ovlivňováním po-
pulací rostlin a živočichů,

h) provádět geologické práce,

3
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 3/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Vrbka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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i) provozovat motokros a cyklokros, pojezd techniky
nad 3,5 t mimo komunikace (to se netýká vozidel po-
licie a složek integrovaného záchranného systému
při služebním výkonu, a dále vozidel a techniky slou-
žící k řádnému obhospodařování pozemků, nebo
k provádění péče o přírodní památku), 

j) tábořit a rozdělávat oheň, 
k) provádět těžbu dřeva nad 0,2 ha souvislé plochy,

plošnou přípravu půdy při zalesnění.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 3/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Vrbka
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Písčiny u Oleška (dá-
le jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita
Písčiny u Oleška (kód CZ0422084) s evropskými stanovišti:
Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Cory-
nephorus) a psinečkem (Agrostis) [T5.2 Otevřené trávníky pís-
čin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), T5.3
Kostřavové trávníky písčin] a s význačným výskytem vzácných
druhů rostlin – např. šater svazčitý (Gypsophila fastigiata), smil
písečný (Helichrysum arenarium) a živočichů – například přás-
tevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), lišaj pryšcový
(Hyles euphorbiae), mol Elatobia fuliginosella či zlatěnky
Chrysis splendidula a Hedychridium femoratum, kovaříci Di -
cronychus eguiseti a Cardiophorus ruficollis, pavouci Acartau-
chenius scurilis, Tetramorium cespitum či Alopecosa schmidti.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v ka-
tastrálním území Oleško u Rohatců a Libotenice. Hranice 
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým ob-
razcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-
znam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ús-
teckém kraji, v katastrálním území Oleško u Rohatců. Hrani-
ce ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-

znam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní pa mátky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků (včetně zakládání zahrad a po-
lí), způsob jejich využití a provádět pozemkové
úpravy,

b) povolovat a umisťovat veškeré stavby,
c) provádět terénní úpravy,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře a hospodářských zví-

řat, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a sla-
nisek pro zvěř, 

e) používat hnojiva a biocidy, 
f) zřizovat cesty a stezky pro jízdu na koni včetně do-

provodných zařízení, vyznačovat cyklistické stezky
a stezky pro pěší, 

g) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené s na-
rušováním přírodních stanovišť a ovlivňováním po-
pulací rostlin a živočichů,

h) provádět geologické práce,
i) tábořit a rozdělávat oheň, 
j) provádět těžbu dřeva nad 0,2 ha souvislé plochy,

plošnou přípravu půdy při zalesnění.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

4
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 4/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Písčiny u Oleška a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 4/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Písčiny u Oleška
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Stráně u Velkého
Újezdu (dále jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřiro-
zené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia) [T3.4 – širokolisté suché trávníky bez
jalovce obecného], pro které byla vyhlášena evropsky vý-
znamná lokalita Stráně u Velkého Újezdu (CZ0420059).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v ka-
tastrálním území Velký Újezd u Litoměřic, Zahořany u Lito-
měřic, Horní Nezly, Sedlec u Litoměřic. Přírodní památka se
skládá ze tří oddělených částí. Hranice každé ze tří částí pří-
rodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obraz-
cem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic geometrických obrazců tak, jak jsou v obrazcích za
sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ús-
teckém kraji, v katastrálním území Horní Nezly. Hranice
ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým ob-
razcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-
znam souřadnic geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty
(to se netýká vozidel lesní správy a lesní techniky,
vozidel policie a složek integrovaného záchranného
systému při služebním výkonu, vozidel a techniky
sloužící k řádnému obhospodařování zemědělských
pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče
o přírodní památku),

b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy, 

c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká

zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo

záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy
rostlin a živočichů,

g) používat hnojiva a biocidy.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

5
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 5/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Stráně u Velkého Újezdu a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 5/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Stráně u Velkého Újezdu

Zlom 161_244_Zlom33-32  9.10.13  13:11  Stránka 176



Strana 177 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 4/2013

Zlom 161_244_Zlom33-32  9.10.13  13:11  Stránka 177



Částka 4/2013 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Strana 178

Zlom 161_244_Zlom33-32  9.10.13  13:11  Stránka 178



Strana 179 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 4/2013

Zlom 161_244_Zlom33-32  9.10.13  13:11  Stránka 179



Částka 4/2013 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Strana 180

Zlom 161_244_Zlom33-32  9.10.13  13:12  Stránka 180



Strana 181 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 4/2013

Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Bílé stráně u Štětí (dá-
le jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřiro-
zené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia) [T3.4 – širokolisté suché trávníky bez
jalovce obecného], pro které byla vyhlášena evropsky vý-
znamná lokalita Bílé stráně u Štětí (CZ0424135).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v ka-
tastrálním území Štětí I, Štětí II, Radouň u Štětí a Čakovice
u Radouně. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katast-
rální1). Seznam souřadnic geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ús-
teckém kraji, v katastrálním území Štětí II a Čakovice u Ra-
douně. Ochranné pásmo přírodní památky se skládá ze dvou
oddělených částí. Hranice každé ze dvou částí ochranného
pásma se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
geometrických obrazců tak, jak jsou v obrazcích za sebou, je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty
(to se netýká vozidel lesní správy a lesní techniky,
vozidel policie a složek integrovaného záchranného
systému při služebním výkonu, vozidel a techniky
sloužící k řádnému obhospodařování zemědělských
pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče
o přírodní památku),

b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy, 

c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká

zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo

záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy
rostlin a živočichů,

g) používat hnojiva a biocidy.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

6
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 6/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Bílé stráně u Štětí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 6/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Bílé stráně u Štětí
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Podmilesy (dále jen
„přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: Vlh-
komilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a hor-
ského až alpínského stupně [6430] a Smíšené jasanovo-
-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy [91E0], pro
která byla vyhlášena evropsky významná lokalita Podmile-
sy (CZ0420160), a populace a stanoviště prstnatce bezové-
ho (Dactylorhiza sambucina) a koniklece lučního českého
(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji,
v katastrálním území Domašín u Klášterce nad Ohří a Lou-
chov. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obraz-
ce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
tohoto nařízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ús-
teckém kraji, v katastrálním území Domašín u Klášterce nad
Ohří a Louchov. Hranice ochranného pásma se stanoví uza-
vřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož

vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze
č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou 
uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy,

b) povolovat a umisťovat nové stavby a provádět terén-
ní úpravy,

c) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slani-
sek pro zvěř, 

d) používat hnojiva a biocidy, 
e) povolovat rozšiřování nebo záměrně rozšiřovat geo-

graficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
f) odchytávat živočichy, kromě výkonu práva mysli-

vosti.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

7
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 7/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Podmilesy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 7/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Podmilesy
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Skalky u Třebutiček
(dále jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: Polo-
přirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podlo-
žích (Festuco-Brometalia) [T3.4 – širokolisté suché trávníky
bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obec-
ného], Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum [L3.1 Her-
cynské dubohabřiny], Panonské šípákové doubravy [L6.1 Pe-
rialpidské bazifilní teplomilné doubravy] a Eurosibiřské
stepní doubravy [L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné
doubravy], pro která byla vyhlášena evropsky významná lo-
kalita Skalky u Třebutiček (CZ0420041).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v ka-
tastrálním území Encovany a Třebutičky. Hranice přírodní
památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ús-
teckém kraji, v katastrálním území Encovany. Hranice
ochranného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým ob-
razcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-

znam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy,

b) povolovat a umisťovat nové stavby,
c) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká

zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř, 
d) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo

záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy
rostlin a živočichů,

e) používat hnojiva a biocidy, 
f) umisťovat a provádět těžby mýtní a těžby nahodilé

nad 0,2 ha souvislé plochy, to se nevztahuje na těžby
nahodilé v případech, kdy je zřejmě a bezprostředně
ohrožen život nebo zdraví nebo hrozí škoda značné-
ho rozsahu,

g) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo
chemickou přípravu půdy, 

h) odstraňovat odumírající a mrtvé dřevo z porostu.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

8
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 8/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Skalky u Třebutiček a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 8/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Skalky u Třebutiček
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 33 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Holý vrch (dále jen
„přírodní rezervace“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: Polo-
přirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podlo-
žích (Festuco-Brometalia) [T3.4 – širokolisté suché trávníky
bez jalovce obecného], Dubohabřiny asociace Galio-Carpi-
netum [L3.1 Hercynské dubohabřiny] a Panonské šípákové
doubravy [L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy],
pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Holý
vrch (CZ0420007).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji,
v katastrálním území Křešice u Litoměřic, Encovany a Zaho-
řany u Litoměřic. Hranice přírodní rezervace se stanoví uza-
vřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze
č. 1 tohoto nařízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní rezervace se rozkládá
v Ústeckém kraji, v katastrálním území Encovany a Zahořa-
ny u Litoměřic. Ochranné pásmo se skládá ze tří oddělených
částí. Hranice každé ze tří částí ochranného pásma se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, je-
hož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonome-
trické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometric-
kých obrazců tak, jak jsou v obrazcích za sebou, je uveden
v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní rezervace. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, jsou
uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní rezervaci:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy, 

b) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty
(to se netýká vozidel lesní správy a lesní techniky,
vozidel policie a složek integrovaného záchranného
systému při služebním výkonu, vozidel a techniky
sloužící k řádnému obhospodařování zemědělských
pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče
o přírodní rezervaci),

c) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká
zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř, 

d) tábořit a rozdělávat oheň, 
e) přisévat kulturní trávy, 
f) používat hnojiva, 
g) umisťovat a provádět těžby mýtní a těžby nahodilé nad

0,2 ha souvislé plochy, to se nevztahuje na těžby naho-
dilé v případech, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen
život nebo zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu,

h) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo
chemickou přípravu půdy, 

i) odstraňovat odumírající a mrtvé dřevo z porostu.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

9
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 9/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní rezervace Holý vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 9/2013,
kterým se zřizuje přírodní rezervace Holý vrch
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Želinský meandr (dá-
le jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je skalnatý meandr kaňonovi-
tého údolí řeky Ohře a zde se vyskytující přírodní stanoviš-
tě: bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri
p.p. a Bidention p.p., evropská suchá vřesoviště, kontinen-
tální opadavé křoviny, formace jalovce obecného (Junipe-
rus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících,
panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), 
polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 
podložích (Festuco-Brometalia), chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikáto-
vých skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dille-
nii) a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a bore-
ální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
pro která byla vyhlášena evropsky významná lokalita Želin-
ský meandr (CZ0420012). Dále jsou předmětem ochrany
druhy ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka podplamatá
(Natrix tessellata), přástevník mařinkový (Watsonarctia
casta) a okáč metlicový (Hipparchia semele).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji,
v katastrálním území Kadaň, Rokle a Tušimice. Hranice
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým ob-
razcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny sou-

řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). 
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto na-
řízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá 
v Ústeckém kraji, v katastrálním území Kadaň a Tušimice.
Ochranné pásmo se skládá ze šesti oddělených částí. Hrani-
ce každé z částí ochranného pásma se stanoví uzavřeným ge-
ometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obraz-
ců tak, jak jsou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1
tohoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální
mapa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní pa -
mátky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy,

b) povolovat a umisťovat nové stavby,
c) zřizovat myslivecká zařízení, která způsobují shro-

mažďování zvěře, zejména krmiště a slaniska, 
d) používat hnojiva, biocidy a jiné chemické prostředky

včetně vápnění, to se nevztahuje na bodovou aplika-
ci k sazenicím při zalesnění, repelenty a atraktanty
při ochraně lesa a použití biocidů při likvidaci invaz-
ních nepůvodních druhů.

10
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 10/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Želinský meandr, stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
a zrušení stávající přírodní památky Želinský meandr

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich 
používání.
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Čl. 4
Zrušovaní ustanovení

Zrušuje se vyhláška Okresního úřadu v Chomutově ze
dne 28. 5. 1992, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor
„Želinský meandr“.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 10/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Želinský Meandr
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Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Kopistská výsypka
(dále jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je biotop a populace čolka vel-
kého (Trirutus cristatus), pro kterého byla vyhlášena evrop-
sky významná lokalita Kopistská výsypka (CZ0423216).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v ka-
tastrálním území Dolní Jiřetín, Most I a Souš. Hranice 
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým ob-
razcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-
znam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jsou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v Ús-
teckém kraji, v katastrálním území Dolní Jiřetín, Most
I a Souš. Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jsou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 to-
hoto nařízení.

(3) V příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy,

b) měnit vodní režim lokality, vyjma zásahů provádě-
ných orgánem ochrany přírody v rámci managemen-
tových opatření, 

c) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím in-
tenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti,
které mohou způsobit změny v biologické rozmani-
tosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně
poškozovat půdní povrch, 

d) povolovat a umisťovat veškeré stavby, 
e) provádět terénní úpravy, 
f) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk

pro zvěř, zavádět chovy zvěře (obory, bažantnice), 
g) vysazovat a chovat ryby, 
h) používat hnojiva a biocidy.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

11
NařÍzeNÍ

Ústeckého kraje č. 11/2013
ze dne 21. srpna 2013,

o zřízení Přírodní památky Kopistská výsypka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Oldřich Bubeníček v. r.
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák v. r.
náměstek hejtmana

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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Příloha č. 1 k nařízení Ústeckého kraje č. 11/2013,
kterým se zřizuje přírodní památka Kopistská výsypka
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38/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Březno
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
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Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 6. 2013.
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Příloha č. 1
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39/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Kalek
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 7. 2013.
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40/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a městem Výsluní
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
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Příloha č. 1
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41/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Nezabylice
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 3. 2013.
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42/VS/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Košťany a obcí Lahošť
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 4. 2013.
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43/VS/2013 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Podbořany a obcí Podbořanský Rohozec
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.
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Příloha č. 1
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PřeDPISŮ ÚSTeCKÉHO KRaJe

Vydává Ústecký kraj
Redakce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111, fax: 475 200 245
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 1 250 Kč (bez DPH); 1 438 Kč včetně 15% DPH.
 Vychází dle potřeb Ústeckého kraje.
administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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