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Ročník 2013

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

Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013

O B S A H

2. Nařízení Zlínského kraje č. 2/2013, o zřízení přírodní památky Čerťák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3. Nařízení Zlínského kraje č. 3/2013, o zřízení přírodní památky Hříštěk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4. Nařízení Zlínského kraje č. 4/2013, o zřízení přírodní památky Chvalčov, jejího ochranného pásma a stanovení bližších

ochranných podmínek
5. Nařízení Zlínského kraje č. 5/2013, o zřízení přírodní rezervace Ocásek a jejího ochranného pásma
6. Nařízení Zlínského kraje č. 6/2013, o zřízení přírodní památky Pod Obecním kopcem a stanovení jejích bližších ochran-

ných podmínek
7. Nařízení Zlínského kraje č. 7/2013, o zřízení přírodní památky Polichno – Pod duby, jejího ochranného pásma a stanove-

ní bližších ochranných podmínek
8. Nařízení Zlínského kraje č. 8/2013, o zřízení přírodní památky Trubiska, jejího ochranného pásma a stanovení bližších

ochranných podmínek
9. Nařízení Zlínského kraje č. 9/2013, o zřízení přírodní památky Rochus, jejího ochranného pásma a stanovení bližších

ochranných podmínek
10. Nařízení Zlínského kraje č. 10/2013, o zřízení přírodní památky Salašské pěnovce, jejího ochranného pásma a stanovení

bližších ochranných podmínek

Veřejnoprávní smlouvy

65/VS/2013 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vizovice a obcí Podkopná Lhota
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se Přírodní památka Čerťák (dále jen „přírod-
ní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálním území 754617 – Staré Město u Uherského
Hradiště. Výměra přírodní památky činí 8,4299 ha. Hranice
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obraz-
cem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam sou-
řadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky je uvedeno v příloze č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení
 kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je populace ho-
řavky duhové (Rhodeus sericeus amarus), včetně jejího
 biotopu.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět zásahy do koryta slepého ramene, a do po-
zemků s nimi bezprostředně sousedících, s výjimkou
zásahů nutných k likvidaci případné havárie, resp.
zásahů nutných k zajištění bezpečnosti osob a majet-
ku, přičemž ohrožení bezpečnosti  musí být zjevné
a bezprostřední,

b) provádět změny druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů 2),

c) provádět hnojení, používání biocidů,
d) povolovat a umísťovat  veškeré stavby,
e) uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepů-

vodních druhů rostlin a živočichů,
f) zřizovat skládky, a to i přechodné, jakýchkoliv mate-

riálů,
g) zřizovat myslivecká a rybářská zařízení,
h) zřizovat chov vodních ptáků,
i) vysazovat a podporovat rybí obsádku, která by svým

množstvím nebo složením bránila přirozenému roz-
voji populace hořavky duhové.

Článek 4
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

2
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 2/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Čerťák 

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.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Strana 167 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 5/2013

Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 2/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Čerťák
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 2/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Čerťák v základní mapě
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 2/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Čerťák v katastrální mapě
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Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se Přírodní památka Hříštěk (dále jen „pří-
rodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálním území 757730 – Stříbrnice u Uherského Hra-
diště. Výměra přírodní památky činí 1,9159 ha. Hranice pří-
rodní 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 jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Orientační grafické znázornění území přírodní památ-
ky je uvedeno v příloze č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení  kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) biotopy R 1.1. – Luční pěnovcové prameniště, T 1.5 –

Vlhká pcháčová louka, T 1.1 – Mezofilní ovsíková
louka, L 3.3B – Západokarpatské dubohabřiny.

b) druhy vrkoč útlý (Vertigo angustior), ohniváček
černočárný (Lycaena dispar) a modrásek bahenní
(Maculinea nausithous), včetně jejich biotopu

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) používat hnojiva a biocidní přípravky v místech vý-
skytu předmětů ochrany, s výjimkou atraktantů a re-
pelentů pro ochranu lesa,

b) provádět změny hydrologického režimu lokality,
c) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich vy -

užití podle zvláštních právních předpisů2),
d) zalesňovat pozemky zemědělského půdního fondu,
e) uměle rozšiřovat a vysazovat geograficky nepůvodní

druhy rostlin a živočichů
f) provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce.

Článek 4
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

3
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 3/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Hříštěk 

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.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 3/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Hříštěk
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 3/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Hříštěk v základní mapě
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 3/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Hříštěk v katastrální mapě
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Strana 175 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 5/2013

Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky a ochranného pásma

(1) Zřizuje se Přírodní památka Chvalčov (dále jen „pří-
rodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálním území Chvalčova Lhota. Celková výměra pří-
rodní památky činí 1,19 ha. Hranice přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonome-
trické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometric-
kého obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden
v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Zřizuje se ochranné pásmo přírodní památky, které se
rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území
Chvalčova Lhota. Celková výměra ochranného pásma přírod-
ní památky činí 1,67 ha. Hranice ochranného pásma přírodní
památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3
a č. 4 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je:
Čolek velký (Triturus cristatus) – evropsky významný druh
a jeho biotop.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) vysazovat a chovat ryby a vodní drůbež,
b) manipulovat s vodní hladinou v období duben až září.

Článek 4
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

4
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 4/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Chvalčov, jejího ochranného pásma

a stanovení 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.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 4/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Chvalčov
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 4/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Chvalčov
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 4/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Chvalčov 
a jejího ochranného pásma v základní mapě
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Příloha č. 4
k nařízení Zlínského kraje č. 4/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Chvalčov 
a jejího ochranného pásma v katastrální mapě
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Strana 181 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 5/2013

Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

(1) Zřizuje se Přírodní rezervace Ocásek (dále jen „pří-
rodní rezervace“), která se rozkládá na území Zlínského kra-
je, v katastrálním území 669661 – Koryčany. Výměra přírod-
ní rezervace činí 9,7509 ha. Hranice přírodní rezervace se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stra-
nami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Ochranné pásmo přírodní rezervace se rozkládá na
území Zlínského kraje, v katastrálním území 669661 – Kory-
čany. Výměra ochranného pásma činí 14,5113 ha. Hranice
ochranného pásma přírodní rezervace 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 jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k to-
muto nařízení kraje.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní rezer-
vace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3
a č. 4 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace je biotop L5.1 –
Květnaté bučiny.

Článek 3
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

5
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 5/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní rezervace Ocásek a jejího ochranného pásma

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

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 5/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Ocásek
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 5/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní rezervace Ocásek
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 5/2013

Orientační grafické znázornění přírodní rezervace Ocásek 
a jejího ochranného pásma v základní mapě
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Příloha č. 4
k nařízení Zlínského kraje č. 5/2013

Orientační grafické znázornění přírodní rezervace Ocásek 
a jejího ochranného pásma v katastrální mapě
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Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se Přírodní památka Pod Obecním kopcem
(dále jen „přírodní památka“), která se rozkládá na území
Zlínského kraje, v katastrálním území 689050 – Lukoveček.
Výměra přírodní památky činí 5,1997 ha. 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 jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky je uvedeno v příloze č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) biotopy R 1.3 – lesní pěnovcová prameniště (7220 –

Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneu-
rion),

b) L 5.1 – Květnaté bučiny (9110 – Bučiny asociace
 Luzulo-Fagetum).

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich vy -
užití podle zvláštních právních předpisů 2),

b) provádět stavební činnost, na kterou se nevztahují
povolení, souhlasy nebo jiná opatření,

c) těžit horniny a nerosty, provádět hornickou činnost
a geologické práce ve smyslu zvláštních právních
předpisů3),

d) uměle rozšiřovat a vysazovat geograficky nepůvodní
rostliny a živočichy,

e) zřizovat cyklostezky, odpočívadla,
f) zřizovat nová myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř.

Článek 4
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

6
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 6/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Pod Obecním kopcem
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.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 6/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Pod Obecním kopcem
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 6/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Pod Obecním kopcem v základní mapě
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 6/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Pod Obecním kopcem v katastrální mapě
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Strana 191 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 5/2013

Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Zřizuje se Přírodní památka Polichno – Pod duby
(dále jen „přírodní památka“), která se rozkládá na území
Zlínského kraje, v katastrálním území Polichno. Celková vý-
měra přírodní památky činí 13,77 ha. Hranice přírodní pa-
mátky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Zřizuje se ochranné pásmo přírodní památky, které se
rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území
 Polichno. Celková výměra ochranného pásma přírodní památ-
ky činí 0,98 ha. Hranice ochranného pásma 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 jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3
a č. 4 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je:
Bourovec trnkový (Eriogaster catax) – evropsky významný
druh a jeho biotop.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce zalesňovat pozemky zemědělského půd-
ního fondu.

Článek 4
Účinnost

(1)Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

7
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 7/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Polichno – Pod duby, jejího ochranného pásma

a stanovení 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.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 7/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Polichno – Pod duby
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 7/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky 

Polichno – Pod duby
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 7/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Polichno – Pod duby 
a jejího ochranného pásma v základní mapě
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Příloha č. 4
k nařízení Zlínského kraje č. 7/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Polichno – Pod duby 
a jejího ochranného pásma v katastrální mapě
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Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se Přírodní památka Trubiska (dále jen „pří-
rodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálním území 726851 – Pozděchov. Výměra přírodní
památky činí 0,8264 ha. Hranice přírodní památky se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, je-
hož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonome-
trické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometric-
kého obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden
v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky je uvedeno v příloze č. 3 a č. 4 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Vymezení ochranného pásma

(1) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá ve
Zlínském kraji, v katastrálním území 726851 – Pozděchov.
Výměra ochranného pásma činí 0,3120 ha. Hranice ochran-
ného pásma se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřad-
nic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje.

(2) Orientační grafické znázornění území ochranného
pásma přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 a 4 tohoto
nařízení.

Článek 3
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je:
Vrkoč útlý (Vertigo angustior) a jeho biotop.

Článek 4
Bližší ochranné podmínky

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

a) používat biocidy a hnojiva,
b) provádět změny hydrologického režimu lokality,
c) zalesňovat pozemky zemědělského půdního fondu,
d) realizovat intenzivní pastvu dobytka,
e) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich vyu-

žití podle zvláštních právních předpisů2),
f) provádět stavební činnost, na kterou se nevztahují

povolení, souhlasy nebo jiná opatření, provádět te-
rénní úpravy, navážky a zemní práce,

g) těžit horniny a nerosty, provádět hornickou činnost
a geologické páce,

h) uměle rozšiřovat a vysazovat geograficky nepůvodní
druhy rostlin a živočichů,

i) zřizovat cyklostezky, odpočívadla,
j) zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř.

Článek 5
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

8
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 8/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Trubiska, jejího ochranného pásma

a stanovení bližších ochranných podmínek

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární 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.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 8/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Trubiska
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 8/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Trubiska
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 8/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Trubiska 
a jejího ochranného pásma v základní mapě

Zlom 165-220.qxp_Zlom 93-000  18.12.13  14:46  Stránka 203



Částka 5/2013 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Strana 204

Příloha č. 4
k nařízení Zlínského kraje č. 8/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Trubiska 
a jejího ochranného pásma v katastrální mapě
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Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Zřizuje se Přírodní památka Rochus (dále jen „pří-
rodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálních územích Mařatice a Jarošov u Uherského
Hradiště. Celková výměra přírodní památky činí 20,37 ha.
Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometric-
kým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou urče-
ny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto na-
řízení kraje.

(2) Zřizuje se ochranné pásmo přírodní památky, která se
rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území
 Jarošov u Uherského Hradiště. Celková výměra ochranného
pásma přírodní památky činí 0,8 ha. Hranice ochranného pásma
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obraz-
cem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnice-
mi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřad-
nic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3
a č. 4 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je:
Bourovec trnkový (Eriogaster catax) – evropsky významný
druh a jeho biotop.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce zalesňovat pozemky zemědělského půd-
ního fondu.

Článek 4
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

9
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 9/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Rochus, jejího ochranného pásma

a stanovení 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.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 9/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Rochus
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 9/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Rochus
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 9/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Rochus 
a jejího ochranného pásma v základní mapě
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Příloha č. 4
k nařízení Zlínského kraje č. 9/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Rochus 
a jejího ochranného pásma v katastrální mapě
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Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
poz dějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Zřizuje se Přírodní památka Salašské pěnovce (dále
jen „přírodní památka“), která se rozkládá na území Zlínské-
ho kraje, v katastrálním území 745961 – Salaš u Velehradu.
Výměra přírodní památky činí 5,8548 ha. 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 jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na
území Zlínského kraje, v katastrálním území 745961 – Salaš
u Velehradu. Výměra ochranného pásma činí 4,3538 ha. Hra-
nice ochranného pásma přírodní památky 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 jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k to-
muto nařízení kraje.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3
a č. 4 k tomuto nařízení kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je biotop R 1.3 –
Lesní pěnovcová prameniště (7220 – Petrifikující prameny
s tvorbou pěnovců (Cratoneurion),

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) používat hnojiva a biocidní přípravky v místech vý-
skytu předmětů ochrany, s výjimkou atraktantů a re-
pelentů pro ochranu lesa,

b) provádět změny hydrologického režimu lokality,
c) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich vy -

užití podle zvláštních právních předpisů2),
d) provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce.

Článek 4
Účinnost

(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje č. 1037/R23/13 dne 2. 12. 2013.

10
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 10/2013

ze dne 2. 12. 2013,
o zřízení přírodní památky Salašské pěnovce, jejího ochranného pásma

a stanovení 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.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 10/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Salašské pěnovce
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 10/2013

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Salašské pěnovce
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Příloha č. 3
k nařízení Zlínského kraje č. 10/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Salašské pěnovce 
a jejího ochranného pásma v základní mapě
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Příloha č. 4
k nařízení Zlínského kraje č. 10/2013

Orientační grafické znázornění přírodní památky Salašské pěnovce 
a jejího ochranného pásma v katastrální mapě
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65/VS/2013
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vizovice a obcí

Podkopná Lhota – zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

Rozhodnutí č. j. KUZL/68957/2013, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 28. 11. 2013
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZlÍNSKéHO KRAJE

Vydává: Zlínský kraj
Redakce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111, fax: 557 043 202
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 1000 Kč
(bez DPH); 1150 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Zlínského 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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