
Ročník 2014

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

Částka 2                                                                                                                                      Rozesláno dne 15. prosince 2014

O B S A H

3. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Hořina a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
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Rada kraje se dne 11. 12. 2014 usnesla vydat v souladu
s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:

Čl. 1
Zřízení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

Zřizuje se přírodní rezervace Hořina (dále jen „přírodní
rezervace“) a její ochranné pásmo.

Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:
a) zbytky přirozených potočních jasenin a podmáčených

nivních luk s původní bohatou populací šafránu kar-
patského (Crocus heuffelianus),

b) přirozený tok Hořiny se stabilní populací mihule po-
toční (Lampetra planeri).

Čl. 3
Vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní rezervace se nachází v Moravskoslezském
kraji, v katastrálních územích Brumovice u Opavy a Velké
Heraltice. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonome-
trické síti katastrální. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů
uzavřeného geometrického obrazce uspořádaných tak, jak
jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

(2) Ochranné pásmo přírodní rezervace se nachází v Mo-
ravskoslezském kraji, v katastrálním území Velké Heraltice.
Hranice ochranného pásma přírodní rezervace se stanoví uzav -
řenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigo-
nometrické síti katastrální. Seznam souřadnic jednotlivých
vrcholů uzavřených geometrických obrazců uspořádaných

tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je obsažen v příloze č. 2
k tomuto nařízení.

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

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody na Agentuře
ochrany přírody a krajiny České republiky a na Krajském
úřadu Moravskoslezského kraje.

Čl. 4
Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět zásahy do koryta vodního toku Hořina, a do
pozemků s ním bezprostředně sousedících, s výjim-
kou zásahů nutných k likvidaci případné havárie resp.
zásahů nutných k zajištění bezpečnosti osob a ma-
jetku, přičemž ohrožení bezpečnosti musí být zjevné
a bezprostřední,

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

c) umisťovat reklamní tabule a jiná zařízení, která ne-
jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona, a která
mohou ovlivnit předmět ochrany nebo narušit kra-
jinný ráz území,

d) provádět terénní úpravy,
e) používat chemické prostředky, hnojiva, kejdu, silážní

šťávy a ostatní tekuté odpady,
f) umisťovat, rekonstruovat a přemisťovat myslivecká

nebo rybářská zařízení, vnadit a přikrmovat zvěř, ze-
jména prase divoké,

g) umisťovat stavby i dočasného charakteru,
h) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů s výjimkou

dřeva a dočasných skládek materiálů k údržbě lesních
cest a zařízení lesa,

i) jezdit a stát s motorovými vozidly, kromě vozidel
orgá nů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a ze-
mědělské hospodaření, obranu státu, požární ochranu,
zdravotní a veterinární službu a vozidel vodohospo-
dářských organizací,
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j) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné
akce,

k) tábořit a rozdělávat ohně.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotli-

vých vrcholů geometrických obrazců (lomové body),
kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace,

b) Příloha č. 2 – Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotli-
vých vrcholů geometrických obrazců (lomové body),
kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma
přírodní rezervace,

c) Příloha č. 3 – Orientační grafické znázornění území
přírodní rezervace a jejího ochranného pásma.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského
kraje
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Miroslav Novák v. r.
hejtman kraje

Mgr. Daniel Havlík v. r.
náměstek hejtmana kraje
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Příloha č. 1
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2014

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců (lomové body), 
kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace
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Příloha č. 2
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2014

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců (lomové body), 
kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní rezervace

Částka 2/2014                                        Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Strana 84

Zlom_77-88_33-000  16.12.14  13:14  Stránka 84



Př
ílo

ha
 č

.3
k

na
ří

ze
ní

 M
or

av
sk

os
le

zs
ké

ho
 k

ra
je

 č.
3/

20
14

Strana 85                                                Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 2/2014

O
ri

en
ta

čn
í g

ra
fic

ké
 z

ná
zo

rn
ěn

í ú
ze

m
í p

ří
ro

dn
í r

ez
er

va
ce

 a
je

jíh
o 

oc
hr

an
né

ho
 p

ás
m

a

Zlom_77-88_33-000  16.12.14  13:14  Stránka 85



Částka 2/2014                                        Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Strana 86

Zlom_77-88_33-000  16.12.14  13:14  Stránka 86



Strana 87                                                Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 2/2014

Zlom_77-88_33-000  16.12.14  13:14  Stránka 87



VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezský kraj
Redakce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer, 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 2014 činí 950 Kč bez DPH; 1 093 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Moravskoslezského 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, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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