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Ročník 2015

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 3 Rozesláno dne 27. července 2015

O B S A H

1. Nařízení Zlínského kraje č. 1/2015, o zřízení přírodní památky Bludný a stanovení bližších ochranných podmínek
2. Nařízení Zlínského kraje č. 2/2015, o zřízení přírodní rezervace Čerňava a stanovení bližších ochranných podmínek
3. Nařízení Zlínského kraje č. 3/2015, o zřízení přírodní památky Loučka pod Bukovinou a stanovení bližších ochranných

podmínek
4. Nařízení Zlínského kraje č. 4/2015, o zřízení přírodní památky Nad Kašavou a stanovení bližších ochranných podmínek
5. Nařízení Zlínského kraje č. 5/2015, o zřízení přírodní památky Nádrž Tesák a stanovení bližších ochranných podmínek
6. Nařízení Zlínského kraje č. 6/2015, o zřízení přírodní památky Orlí hnízdo a stanovení bližších ochranných podmínek 
7. Nařízení Zlínského kraje č. 7/2015, o zřízení přírodní památky Pavlínka a stanovení bližších ochranných podmínek

Veřejnoprávní smlouvy

119/VS/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Kašava 
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Bludný (dále jen „pří-
rodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálním území 654892 – Chvalčov. Výměra přírodní
památky bez ochranného pásma činí 5,75 ha. Hranice přírod-
ní 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) střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a jeho biotop,
b) biotop L4 suťové lesy,
c) biotop L5.1 květnaté bučiny,
d) biotop S3B jeskyně nepřístupné veřejnosti.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce provádět změny druhu pozemků a způsob
jejich využití podle jiných právních předpisů2).

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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

1
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 1/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní památky Bludný

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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 255 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 3/2015

Příloha č. 1 
k nařízení Zlínského kraje č. 1/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Bludný
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 1/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Bludný v základní mapě
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Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 1/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Bludný 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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní rezervace

(1) Zřizuje se přírodní rezervace Čerňava (dále jen „pří-
rodní rezervace“), která se rozkládá na území Zlínského kra-
je, v katastrálním území 739006 – Rajnochovice. Výměra
přírodní rezervace bez ochranného pásma činí 23,16 ha. 
Hranice přírodní rezervace 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) Orientační grafické znázornění území přírodní re-
zervace je uvedeno v příloze č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení
kraje.

Článek 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:
a) biotop L5.1 květnaté bučiny,
b) biotop L5.4 acidofilní bučiny,
c) čolek karpatský (Triturus montandoni), střevlík hr-

bolatý (Carabus variolosus), strakapoud bělohřbetý
(Dendrocopos leucotos) a lejsek malý (Ficedula par-
va), včetně jejich biotopu.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich vy -
užití podle jiných právních předpisů2),

b) těžit horniny a nerosty, provádět hornickou činnost
a geologické práce ve smyslu jiných právních před-
pisů3).

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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

2
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 2/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní rezervace Čerňava

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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. 2/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Čerňava
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 2/2015

Orientační grafické znázornění přírodní rezervace Čerňava v základní mapě
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Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 2/2015

Orientační grafické znázornění přírodní rezervace Čerňava 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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Loučka pod Bukovinou
(dále jen „přírodní památka“), která se rozkládá na území
Zlínského kraje, v katastrálním území 743666 – Rusava. Vý-
měra přírodní památky bez ochranného pásma činí 0,41 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) 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 čolek karpatský
(Triturus montandoni) a jeho biotop.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich vyu-
žití podle jiných právních předpisů2),

b) provádět změny hydrologického režimu lokality,
c) zřizovat 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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

3
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 3/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní památky Loučka pod Bukovinou

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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. 3/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Loučka pod Bukovinou
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 3/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Loučka pod Bukovinou v základní mapě
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Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 3/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Loučka pod Bukovinou 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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Nad Kašavou (dále jen
„přírodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského
kraje, v katastrálním území 664341 – Kašava. Výměra pří-
rodní památky bez ochranného pásma činí 4,61 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 sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto na-
řízení 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 biotop T1.1 me-
zofilní ovsíkové louky.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce provádět změny druhu pozemků a způsob
jejich využití podle jiných právních předpisů2).

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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

4
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 4/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní památky Nad Kašavou

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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. 4/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Nad Kašavou
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 4/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Nad Kašavou v základní mapě

Zlom 253-284_Zlom 93-000  27.7.15  10:59  Stránka 268



Strana 269 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 3/2015

Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 4/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Nad Kašavou 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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Nádrž Tesák (dále jen
„přírodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského
kraje, v katastrálním území 654892 – Rajnochovice. Výměra
přírodní památky bez ochranného pásma činí 0,13 ha. Hrani-
ce 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
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto na-
řízení 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 čolek karpatský
(Triturus montandoni) a jeho biotop.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce provádět změny druhu pozemků a způsob
jejich využití podle jiných právních předpisů2).

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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

5
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 5/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní památky Nádrž Tesák

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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. 5/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Nádrž Tesák
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 5/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Nádrž Tesák v základní mapě
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Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 5/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Nádrž Tesák 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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Orlí hnízdo (dále jen
„přírodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského
kraje, v katastrálním území 739006 – Rajnochovice. Výměra
přírodní památky bez ochranného pásma činí 3,01 ha. Hrani-
ce 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. 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) biotop L5.1 květnaté bučiny,
b) biotop L5.4 acidofilní bučiny,
c) biotop S3B jeskyně nepřístupné veřejnosti. 

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce provádět změny druhu pozemků a způsob
jejich využití podle jiných právních předpisů2).

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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

6
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 6/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní památky Orlí hnízdo

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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. 6/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Orlí hnízdo
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 6/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Orlí hnízdo v základní mapě
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Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 6/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Orlí hnízdo 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
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Článek 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Pavlínka (dále jen „pří-
rodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje,
v katastrálním území 687251 – Loukov u Bystřice pod
Hostýnem. Výměra přírodní památky bez ochranného pásma
činí 15,89 ha. Hranice přírodní památky se stanoví uzavře-
ným 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. 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) biotop L4 suťové lesy, 
b) biotop L5.1 květnaté bučiny,
c) biotop L5.4 acidofilní bučiny,
d) střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a jeho biotop.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce provádět změny druhu pozemků a způsob
jejich využití podle jiných právních předpisů2).

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. 0543/R14/15 dne 29. 6. 2015.

7
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 7/2015

ze dne 29. 6. 2015,
o zřízení přírodní památky Pavlínka

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,
ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (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. 7/2015

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Pavlínka
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Příloha č. 2
k nařízení Zlínského kraje č. 7/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Pavlínka v základní mapě
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Příloha č. 3 
k nařízení Zlínského kraje č. 7/2015

Orientační grafické znázornění přírodní památky Pavlínka v katastrální mapě
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119/VS/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Kašava
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/39556/2015, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 15. 7. 2015.
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Ve Zlíně, dne 15. 6. 2015 V Kašavě, dne 11. 5. 2015

MUDr. Miroslav Adámek v. r. Josef Jarcovják v. r.
primátor města Zlín starosta obce Kašava
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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, 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 2015 činí 1 000 Kč
(bez DPH); 1 150 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, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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