
Ročník 2016

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

Částka 6 Rozesláno dne 5. prosince 2016

O B S A H

18. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Pastviny u Srní a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

19. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Malý Stolec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

10. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Hornohradský potok a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

11. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Špičák u Vojkovic a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

12. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Dubohabřina ve Vojkovicích a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

13. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Valečské sklepy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14. Nařízení Karlovarského kraje o zřízení Přírodní památky Valečské lemy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Veřejnoprávní smlouvy

64/VS/2016 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice
– výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
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8
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 8/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Pastviny u Srní a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Pastviny u Srní“ (dále
i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je krajinářsky cenné území s his-
torickou mozaikou mezí a teras s reprezentativní ukázkou
lučních stanovišť (zejména ovsíkových, pcháčových luk
a smilkových trávníků) s výskytem vzácných druhů rostlin,
včetně jedné z nejpočetnějších populací vstavače bezového
(Dactylorhiza sambucina) v Karlovarském kraji.

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Karlovarském kraji
v k. ú. Srní na parcelách č. 671, 933, 817, 717, 716, 630, 631,
772, 595, 709, 710, 596, 675, 563, 674, 534, 564/1, 565, 539,
488, 491, 468, 472, 426/2, 438, 437/1, 437/2, 555, 556, 559, 682,
600, 683, 424/5, 424/3, 477, 427/1, 427/2, 369/2, 541, 369/1,
478, 426/1, 484, 363 a k. ú. Peklo na parcelách č. 55, 54, 58. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v k. ú.
Srní na parcelách č. 922/13, 933, 722 a 817, které jsou umís-
těny uvnitř hranice přírodní památky. 

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje. 

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona:

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány*).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) umísťovat veškeré stavby;
c) provádět terénní úpravy; 
d) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro

zvěř; 
e) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo

chemickou přípravu půdy. 

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
 vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského
kraje.

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

*) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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9
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 9/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Malý Stolec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Malý stolec“ (dále
i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je geologický útvar (zachovalá,
netěžená část čedičového příkrovu a částečně odtěžené čedi-
čové sloupy), kamenné moře, suché trávníky a charakteristic-
ké teplomilné druhy flóry a fauny.

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Karlovarském kraji
v k. ú. Stráž nad Ohří na parcelách č. 909/11, 909/7, 909/8, 907,
909/9, 909/12, 812/1, 909/6, 898/3, 898/1, 898/2, 812/23,
812/18, 812/21, 812/22, 812/20, 812/19, 812/4 a 1106/3. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v k. ú.
Stráž nad Ohří na části parcely č. 835/1 a na části parcely
č. 909/11, která je umístěna uvnitř hranice přírodní památky. 

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje.

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky 

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona: 

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány*).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) umísťovat veškeré stavby;
c) provádět terénní úpravy; 
d) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro

zvěř; 
e) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo

chemickou přípravu půdy.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
 vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského
kraje.

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

*) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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10
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 10/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Hornohradský potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Hornohradský potok“
(dále i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je mozaika biotopů soustavy Na-
tura 2000 – přírodní komplex představují zejména ekosysté-
my L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, T1.6 Vlhká tužební-
ková lada, T1.5 Vlhké pcháčové louky a M5 Devětsilové
lemy horských potoků. Součástí území je nejrozsáhlejší po-
pulace česneku medvědího (Allium ursinum) v Karlovarském
kraji, dále populace pérovníku pštrosího (Matteucia struthio-
pteris) a potok dále představuje biotop pro rozmnožování
mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Karlovarském kraji
v k. ú. Krásný Les na parcelách č. 1552, 1556, 1572, 1574,
1592, 1595/1, 1725, 1727, 1734, 1817, 1818, 1819, 1990,
1992, 2029/2, 2033, v k. ú. Damice na parcelách č. 604/1,
607/1, 609/1, 609/2, 613/1, 620, 658, 660, 679 a v k. ú. Stráž
nad Ohří na parcelách č. 1131, 1133, 369, 373, 374.

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v k. ú.
Damice na části parcely č. 618/1 a v k. ú. Krásný Les na čás-
ti parcely č. 1718/2. 

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje. 

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky 

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona: 

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány*).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) zasahovat do vodního toku a provádět úpravy jeho dna,

okolních porostů a upravovat rybí obsádku;
c) umísťovat veškeré stavby;
d) provádět terénní úpravy; 
e) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro

zvěř; 
f) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo

chemickou přípravu půdy. 

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
 vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského
kraje.

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

*) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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11
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 11/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Špičák u Vojkovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Špičák u Vojkovic“ (dále
i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je rozsáhlý komplex zachovalých
lesních porostů (bučin a suťových lesů) a suchých trávníků na
příkrých svazích vrchu Špičáků včetně charakteristických dru-
hů flóry a zejména fauny vázané na listnaté porosty.

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Karlovarském kraji
v k. ú. Damice na parcelách č. 276, 358/1, 358/2, 358/5, 358/7
a v k. ú. Vojkovice nad Ohří na parcelách č. 1026, 1027,
660/1, 660/2, 663, 671, 672, 674, 675, 676/1, 676/2, 677,
678, 679, 680, 681, 685, 714/4, 714/6, 722/2, 811/1, 811/2,
811/3, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 824/1, 824/2, 826/1, 827,
828/1, 831, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 836, 837/2, 896/1,
931/1, 937 a je rozdělena na 2 úzce sousedící segmenty.

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v k. ú.
Vojkovice nad Ohří na parcelách 711, 708/3, 933/2, 690/1
a 690/2.

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje. 

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky 

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona: 

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány*).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) umísťovat veškeré stavby;
c) provádět terénní úpravy; 
d) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro

zvěř; 
e) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo

chemickou přípravu půdy. 

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
 vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského
kraje.

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

*) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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12
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 12/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Dubohabřina ve Vojkovicích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Dubohabřina ve Vojko-
vicích“ (dále i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je komplex zachovalých lesních
porostů charakteru hercynské dubohabřiny a suchých trávní-
ků na příkrých svazích nad řekou Ohře, včetně charakteristic-
kých druhů flóry a fauny vázané na listnaté porosty.

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Karlovarském kraji
v k. ú. Vojkovice nad Ohří na parcelách č. 28 a 229/1.

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v k. ú.
Vojkovice nad Ohří na částech parcel č. 229/1 a 222/1 (vy-
braná část parcely č. 229/1 je uvnitř území přírodní památky). 

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje. 

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona:

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány*).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) umísťovat veškeré stavby;
c) provádět terénní úpravy; 
d) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro

zvěř; 
e) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo

chemickou přípravu půdy.

Článek 4
Účinnost

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

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

*) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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13
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 13/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Valečské sklepy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Valečské sklepy“ (dále
i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany je zimoviště netopýrů (doposud
zjištěné druhy*): netopýr černý – Barbastella barbastellus;
netopýr severní – Eptesicus nilssonii; netopýr večerní – Ep-
tesicus serotinus; netopýr velkouchý – Myotis bechsteinii;
netopýr vodní – Myotis daubentonii; netopýr velký – Myotis
myotis; netopýr vousatý – Myotis mystacinus; netopýr řasna-
tý – Myotis nattereri; netopýr rezavý – Nyctalus noctula; ne-
topýr hvízdavý – Pipistrellus pipistrellus; netopýr ušatý –
Plecotus auritus; netopýr dlouhouchý – Plecotus austriacus).

(3) Předmět ochrany je zároveň prvkem soustavy Natura
2000.

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka je vymezena podzemním komple-
xem bývalých pivovarských sklepů na parcele č. 1 v k. ú. Va-
leč v Čechách, který je spojen s povrchem 3 vstupy osazený-
mi mříží a ventilačními průduchy. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky zahrnuje část par-
cely č. 1 v k. ú. Valeč v Čechách.

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje.

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona: 

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány**).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) umísťovat veškeré stavby;
c) provádět terénní úpravy; 
d) zasahovat do podzemních prostor sklepů a měnit jejich

technické vybavení, včetně vstupních mříží a ventilací.

Článek 4
Účinnost

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

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

**) Výčet druhů nemusí být kompletní, stejně tak vymizení části druhů není důvodem ke zrušení statutu přírodní památky.
**) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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14
NAŘÍZENÍ

Karlovarského kraje č. 14/2016
ze dne 12. 9. 2016,

o zřízení Přírodní památky Valečské lemy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského 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:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se „Přírodní památka Valečské lemy“ (dále
i „přírodní památka“) a její ochranné pásmo. 

(2) Předmětem ochrany jsou suché trávníky lemových
stanovišť, charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny
a zimoviště netopýrů.

Článek 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Karlovarském kraji
v k. ú. Valeč v Čechách na parcelách č. 669/3, 669/1, 669/2,
636, 656, 683, 1026, 1025, 1027, 1032/2, 939, 1042, 938,
846/2, 937, 1215/4, 1051, 1048/1, 1050, 1047, 1039, 1046,
1227, 1037, 1226, 1053, 1052/1, 1314/1, 1037/2, 1215/1,
1215/2, 1215/3, 1231, 1037/1, 1210, 1227, 1217, 1218, 1234,
1315, 1059, 1058, 1208, 1209, 1061, 1056, 1056/2, 1056/1,
1216, 1219, 1220, 1058, 1236, 1221, 1064, 1065, 1222/1, 1064,
1219, 1225, 187, 1083/2, 1083/3, 1083/1, 1068, 1071, 1072,
1316, 1073, 1233, 1105, 1083/2, 1243/1, 1222/2, 1104/2,
1083/4, 1083/3, 1074, 1104/1, 1103, 1222/3, 1071/1, 1240,
1102, 1103/1, 1083/5, 1072, 1082, 1102/1, 1081, 1085, 1091,
1206, 1071/3, 1082, 1203, 1075, 1204, 1202/1, 1246, 1203,
1071/2, 1080, 1252, 1198/2, 1078, 1246/2, 1257, 1246/1,
1248/2, 1279/2, 1256, 1258, 1195, 1261, 1256/1, 1290, 1305,
1263/1, 1262, 1256/2, 1281, 1296, 1296/1, 1296/2, 1296/3, kte-
ré tvoří 6 samostatných segmentů o celkové ploše 38,7 ha. 

(2) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá v k. ú.
Valeč v Čechách na parcelách č. 970,  1278/1, 1215/2,
1215/3, 1052/2, 1054, 1055, 1311/1, 1038, 1379/2 a 1320 a je

tvořeno pěti samostatnými segmenty vně hranice přírodní pa-
mátky a jedním segmentem uvnitř přírodní památky. 

(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a or-
tofotomapa 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 Karlovarského kraje. 

Článek 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

(1) Základní ochranná podmínka vyplývá z ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona:

Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou
zakázány*).

(2) Bližší podmínky ochrany:

Pouze se souhlasem krajského úřadu lze na území pří-
rodní památky:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět

pozemkové úpravy;
b) umísťovat veškeré stavby;
c) provádět terénní úpravy; 
d) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisk pro

zvěř; 
e) provádět plošnou či pruhovou mechanizovanou nebo

chemickou přípravu půdy. 

Článek 4
Účinnost

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

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Pánik v. r.
náměstek hejtmana

*) K vydání výjimky z tohoto nařízení je podle § 43 a § 77a zákona věcně příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje.
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9/VS/2016 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice
(uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 4/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích

Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 7. 11. 2016, č. j. 1696/LP/16-3,
o udělení souhlasu s uzavřením dohody o změně veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 25. 11. 2016.
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vydává: Karlovarský kraj
Redakce: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory,
tel.: 353 502 111, fax: 353 502 123.
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 2016 činí 900 Kč bez DPH; 1 035 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Karlovarského 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,
e-mail: zakaznicke@wolterskluwer.cz, fax: 246 040 401.
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