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Ročník 2013

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

Částka 3 Rozesláno dne 19. září 2013

O B S A H

2. Nařízení Pardubického kraje o zřízení přírodní rezervace Choltická obora a jejího ochranného pásma a stanovení jejích
 bližších ochranných podmínek

3. Nařízení Pardubického kraje o zřízení přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

4. Nařízení Pardubického kraje o zřízení přírodní památky U Banínského viaduktu a stanovení jejích bližších ochranných
 podmínek

Seznam pozemků dotčených vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
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Rada Pardubického kraje vydává v souladu s ustanovení-
mi § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zákla-
dě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 33, § 34 a § 37 tohoto zákona,
toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní rezervace Choltická obora (dále
jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany v této přírodní rezervaci jsou při-
rozené lesní porosty a porosty parkového charakteru s monu-
mentálními věkovitými jedinci dřevin a s výskytem ohrože-
ných druhů živočichů, zejména páchníka hnědého a dalších
saproxylických druhů hmyzu, kuňky obecné a dalších obojži-
velníků, letounů a ptáků.

Článek 2
Vymezení přírodní rezervace

(1) Přírodní rezervace se nachází v Pardubickém kraji,
v okrese Pardubice, v katastrálním území Choltice. Celková
výměra přírodní rezervace činí 68,97 ha.

(2) Hranice přírodní rezervace je stanovena jedním uzav -
řeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK1). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Ochranné pásmo přírodní rezervace se rozkládá na
území Pardubického kraje, v okrese Pardubice, v katastrálním

území Choltice. Hranice ochranného pásma přírodní rezerva-
ce je stanovena třemi uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnice-
mi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK. Seznam sou-
řadnic jednotlivých vrcholů geometrických obrazců tak, jak
jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 3 tohoto na-
řízení. Celková rozloha zřizovaného ochranného pásma je
3,63 ha.

(4) Orientační grafické znázornění území přírodní rezer-
vace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2
k tomuto nařízení kraje.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

(1) Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody
lze v území přírodní rezervace vykonávat tyto činnosti a zá-
sahy:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobu jejich
využití,

b) zřizovat skládky (a to i přechodné) jakýchkoliv ma-
teriálů,

c) tábořit či provádět jiné obdobné činnosti, které by
mohly vést k poškození předmětu ochrany,

d) odstraňovat padlé kmeny, které nejsou bezpečnost-
ním rizikem pro návštěvníky,

e) vypouštět a napouštět rybníky, nasazovat a stanovo-
vat velikost rybí obsádky,

f) chovat vodní ptactvo na rybnících,
g) chovat zvěř.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany pří-
rody není třeba k činnostem podle odstavce 1 prováděným
oprávněnými nebo pověřenými osobami v souladu s plánem
péče.

2
NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje č. 2/2013
ze dne 22. srpna 2013,

o zřízení přírodní rezervace Choltická obora a jejího ochranného pásma 
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 používá-
ní, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 4
Ustanovení zrušovací

Zrušuje se vyhláška č. 25 Okresního úřadu v Pardubicích ze
dne 2. 10. 1992.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení kraje nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2014.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek, MBA, v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Pardubického kraje č. 2/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, tvořícího 
hranici přírodní rezervace Choltická obora
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Příloha č. 2
k nařízení Pardubického kraje č. 2/2013

Grafické znázornění přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
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Příloha č. 3
k nařízení Pardubického kraje č. 2/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, tvořících 
hranici ochranného pásma
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Rada Pardubického kraje vydává v souladu s ustanovení-
mi § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zákla-
dě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 33, § 34 a § 37 tohoto zákona,
toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní rezervace Buky u Vysokého
Chvojna (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou květnaté a acidofilní bučiny
a páchník hnědý (Osmoderma eremita).

Článek 2
Vymezení přírodní rezervace

(1) Přírodní rezervace se nachází v Pardubickém kraji,
v okrese Pardubice, v katastrálním území Bělečko a v katast-
rálním území Vysoké Chvojno. Celková výměra přírodní re-
zervace činí 27,45 ha.

(2) Hranice přírodní rezervace je stanovena jedním uzav -
řeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK1). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění přírodní rezervace
a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
nařízení.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

(1) Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody
lze v území přírodní rezervace vykonávat tyto činnosti a zá-
sahy:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich
využití,

b) pohybovat se mimo cesty (nevztahuje se na vlastníka
dotčených pozemků),

c) umísťovat zařízení k přikrmování zvěře, zřizovat
újediště a vnadiště,

d) odstraňovat listnaté doupné stromy, zlomy, torza
kmenů, ležící kmeny a silné větve z rozpadajících se
listnatých stromů,

e) provádět umělou obnovu smrku ztepilého a dřevin,
které nejsou součástí přirozené druhové skladby,

f) zřizovat skládky (a to i přechodné) jakýchkoliv ma-
teriálů,

g) pořádat jakékoliv hromadné, turistické, společenské
a sportovní akce, vyjma akcí, kterých se bude účast-
nit nejvýše 30 osob a jejichž zaměření bude na eko-
logickou výchovu a osvětu,

h) tábořit či provádět jiné obdobné činnosti, které by
mohly vést k poškození předmětu ochrany,

i) provádět zemní práce,
j) odvážet ve vegetační  době listnatou dřevní hmotu.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany příro-
dy není třeba k činnostem podle odstavce 1 prováděným opráv-
něnými nebo pověřenými osobami v souladu s plánem péče.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení kraje nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2014.

3
NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje č. 3/2013
ze dne 22. srpna 2013,

o zřízení přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna 
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 používá-
ní, ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek, MBA, v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Pardubického kraje č. 3/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, tvořícího 
hranici přírodní rezervace
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Příloha č. 2
k nařízení Pardubického kraje č. 3/2013

Grafické znázornění přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
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Rada Pardubického kraje vydává v souladu s ustanovení-
mi § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zákla-
dě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 36 a § 37 tohoto zákona, toto
nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka U Banínského viaduktu
(dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v této přírodní památce je silně
ohrožený druh střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
rostoucí v lesních porostech.

Článek 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Pardubickém kraji,
v okrese Svitavy, v katastrálním území Muzlov. Celková vý-
měra přírodní památky činí 1,06 ha.

(2) Hranice přírodní památky je stanovena jedním uzav -
řeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém
systému S-JTSK1). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění přírodní památky
a jejího ochranného pásma je součástí přílohy č. 2 tohoto na-
řízení.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky přírodní památky

(1) Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody
lze v území přírodní památky vykonávat tyto činnosti a zásahy:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich
využití,

b) umísťovat zařízení k přikrmování zvěře, přikrmovat
zvěř, budovat myslivecká zařízení, zřizovat újediště
a vnadiště,

c) v rámci lesního hospodaření provádět holoseč,
d) provádět výřez dřevin jinak než mozaikovitě a mimo

zimní období, když není půda zamrzlá,
e) provádět výsadbu dřevin v místech výskytu samot-

ných trsů střevíčníků (cílové druhové skladby přiro-
zené dubové bučiny),

f) zřizovat skládky (a to i přechodné) jakýchkoliv ma-
teriálů,

g) pořádat jakékoliv hromadné, turistické, společenské
a sportovní akce, vyjma akcí, kterých se bude účast-
nit nejvýše 20 osob a jejichž zaměření bude na eko-
logickou výchovu a osvětu,

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

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany příro-
dy není třeba k činnostem podle odstavce 1 prováděným opráv-
něnými nebo pověřenými osobami v souladu s plánem péče.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení kraje nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2014.

4
NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje č. 4/2013
ze dne 22. srpna 2013,

o zřízení přírodní památky U Banínského viaduktu 
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 používá-
ní, ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek, MBA, v. r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Pardubického kraje č. 4/2013

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, tvořícího 
hranici přírodní památky U Banínského viaduktu
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Příloha č. 2
k nařízení Pardubického kraje č. 4/2013

Grafické znázornění přírodní památky a jejího ochranného pásma
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
Vydává: Pardubický kraj
Redakce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111, fax: 466 611 220
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. 
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2013 činí 950 Kč bez DPH; 1 093 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Pardubického kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 400, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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