
Ročník 2016

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

Částka 6 Rozesláno dne 17. října 2016

O B S A H

15. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se ruší nařízení Olomouckého kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část plánu
oblasti povodí Moravy pro Olomoucký kraj, závazná část plánu oblasti povodí Odry pro Olomoucký kraj a závazná část
plánu oblasti povodí Dyje pro Olomoucký kraj 

16. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných
přírodních výtvorech 

17. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní Vinohrádky a stanovují se bližší ochranné pod-
mínky přírodní památky 

18. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Kozí Horka a stanovují se bližší ochranné podmínky
přírodní památky

19. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Nivské louky a stanovují bližší ochranné podmínky
přírodní památky

10. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Švancarkou a stanovují bližší ochranné podmín-
ky přírodní památky

11. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Skalka pod Kaní horou a stanovují bližší ochranné
podmínky přírodní památky

12. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Skelná huť a stanovují bližší ochranné podmínky pří-
rodní památky 

13. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka U nádrže a stanovují bližší ochranné podmínky pří-
rodní památky

14. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka a stanovují bližší
ochranné podmínky přírodní památky

15. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Lipovské upolínové louky a stanovují bližší ochran-
né podmínky přírodní rezervace
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5
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 5/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se ruší nařízení Olomouckého kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část plánu 

oblasti povodí Moravy pro Olomoucký kraj, závazná část plánu oblasti povodí Odry 
pro Olomoucký kraj a závazná část plánu oblasti povodí Dyje pro Olomoucký kraj

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/22/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1

Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2010 ze dne 8. 4. 2010,
kterým se vydává závazná část plánu oblasti povodí Moravy

pro Olomoucký kraj, závazná část plánu oblasti povodí Odry
pro Olomoucký kraj a závazná část plánu oblasti povodí 
Dyje pro Olomoucký kraj, se zrušuje.

Čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpi-
sů Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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6
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 6/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově 

o chráněných přírodních výtvorech

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Změna vyhlášky Okresního národního výboru 

v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech 
ze dne 27. září 1990, ve znění pozdějších předpisů

V článku 1 vyhlášky Okresního národního výboru
v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 
27. září 1990, ve znění nařízení Olomouckého kraje
č. 14/2012 a nařízení Olomouckého kraje č. 1/2014, se 
odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 15 se označují jako odstavec 7
až 14.

Čl. 2
Změna vyhlášky Okresního národního výboru 

v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech 
ze dne 21. června 1990, ve znění pozdějších předpisů

V článku 1 vyhlášky Okresního národního výboru
v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 

21. června 1990, ve znění nařízení Olomouckého kraje
č. 14/2012, se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d)
až g).

Čl. 3
Změna vyhlášky Okresního národního výboru 

v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech 
ze dne 29. června 1989

Vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově
o chráněných přírodních výtvorech ze dne 29. června 1989 se
mění takto:

1. V článku 1 se písmena b), c) a f) zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

2. Článek 3 se včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní články 4 až 7 se označují jako články 3 až 6.

Čl. 4

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpi-
sů Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

7
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 7/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní Vinohrádky a stanovují se 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

Dolní Vinohrádky (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce jsou popula-
ce teplomilných rostlin, jejich společenstva a na ně vázaní
živočichové.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Čechovice-Záhoří na pozemku parc.
č. 802, na části pozemku parc. č. 826/1, na pozemcích 
parc. č. 826/2, 826/3 a 826/4.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geo metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu
tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto na-
řízení. Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
nařízení. Celková výměra přírodní památky činí 3,7251 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) povolovat a umisťovat stavby, provádět stavební čin-
nost, terénní a vohodospodářské úpravy, nejde-li
o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,

c) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

d) provádět geologické práce spojené se zásahem do
území,

e) zalesňovat, odstraňovat nebo vysazovat dřeviny, ne-
jsou-li tyto činnosti prováděny podle schváleného
plánu péče nebo schváleného lesního hospodářského
plánu,

f) přikrmovat zvěř nebo umisťovat nová zařízení souvi-
sející s výkonem práva myslivosti,

g) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoliv ma -
teriálu,

h) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy,
i) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní 

a jiné akce,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních před pisů
Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2016
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2016
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

8
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 8/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Kozí Horka a stanovují se 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

Kozí Horka (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v přírodní památce jsou spole-
čenstva acidofilních subxerotermních trávníků a jarních efe-
mér, vyznačující se vysokou rozmanitostí původních druhů
rostlin a živočichů.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Soběsuky u Plumlova na části pozem-
ku parc. č. 264, části pozemku parc. č. 265 a části pozemku
parc. č. 341/1.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geo metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu
tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto na-
řízení. Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
nařízení. Celková výměra přírodní památky činí 1,1802 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany příro-
dy2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemku a způsobu využití,
b) provádět hnojení pozemků,
c) používat chemické prostředky k ošetřování kultur,
d) provádět geologické práce spojené se zásahem do

území,
e) povolovat a umisťovat stavby, provádět stavební čin-

nost, terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,

f) odstraňovat nebo vysazovat dřeviny mimo les, ne-
jsou-li tyto činnosti prováděny podle schváleného
plánu péče o přírodní památku,

g) přikrmovat zvěř nebo umisťovat zařízení související
s výkonem práva myslivosti,

h) zbavovat se odpadů,
i) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy,
j) pořádat sportovní akce,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních před pisů
Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2016
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2016
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

9
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 9/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Nivské louky a stanovují 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

Nivské louky (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou luční společenstva a mok-
řadní plochy, a na ně vázané ohrožené a vzácné druhy rostlin
a živočichů, jmenovitě především prstnatec májový (Dacty-
lorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), zvo-
nečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), vachta trojlistá (Me-
nyanthes trifoliata) a ptačinec bahenní (Stellaria palustris).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Niva na části pozemku parc. č. 102/1,
na části pozemku parc. č. 102/2, na části pozemku 
parc. č. 140/7, na pozemku parc. č. 140/8, na části pozemku
parc. č. 140/9, na části pozemku parc. č. 140/10, na části po-
zemku parc. č. 140/14, na pozemku parc. č. 140/15, na části
pozemku parc. č. 140/16, na části pozemku parc. č. 180/117,
na části pozemku parc. č. 180/118, na části pozemku 
parc. č. 891/1, na pozemku parc. č. 891/2, na části pozemku
parc. č. 891/4, na části pozemku parc. č. 891/5, na části po-
zemku parc. č. 891/8, na části pozemku parc. č. 891/9, na
části pozemku parc. č. 891/10, na pozemku parc. č. 891/11,
na části pozemku parc. č. 891/12, na pozemku parc. č. 891/13,
na části pozemku parc. č. 891/14, na části pozemku 
parc. č. 891/15, na části pozemku parc. č. 891/16, na části 
pozemku parc. č. 891/17, na části pozemku parc. č. 891/18,

na části pozemku parc. č. 891/19, na pozemcích 
parc. č. 891/20, 891/21, 891/22, 891/23, 891/24, na části 
pozemku parc. č. 1104/1, na části pozemku parc. č. 1104/2,
na části pozemku parc. č. 1116/23 a na části pozemku 
parc. č. 1116/24.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřenými
geo metrickými polygony, jejichž vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů jednotli-
vých polygonů tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze
č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
přírodní památky do katastrální mapy je uvedeno v příloze
č. 2 tohoto nařízení. Celková výměra přírodní památky činí
6,2212 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodář-

ské úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,

d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

e) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo
pozemní komunikace s výjimkou vozidel vlastníků
či nájemců pozemků v přírodní památce a jejich do-
davatelů prací nebo vozidel určených pro výkon slu-
žebních povinností stanovených jinými právními
předpisy,
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Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana

f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli mate-
riálu,

g) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro
přikrmování zvěře a slaniska, nebo zvěř jinak přikr-
movat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlin-
ného nebo živočišného původu,

h) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště,
i) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a ji-

né akce,
j) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě 

výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních před pisů
Olomouckého kraje.
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

10
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 10/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Švancarkou a stanovují 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Pod
Švancarkou (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou společenstva vlhkých a ra-
šelinných luk typických pro oblast Drahanské vrchoviny,
vyznačující se vysokou rozmanitostí původních druhů rost-
lin a živočichů, jmenovitě především prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus),
vrbovka tmavá (Epilobium obscurum) a ostřice stinná 
(Carex umbrosa).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Horní Štěpánov na části pozemku parc.
č. 2182 a na části pozemku parc. č. 2185.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geo metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu
tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 
nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní 
památky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 
tohoto nařízení. Celková výměra přírodní památky činí
0,6648 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

c) provádět geologické práce spojené se zásahem do
území,

d) povolovat a umisťovat stavby, provádět stavební čin-
nost, terénní a vodohospodářské úpravy, nejde-li
o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,

e) odstraňovat nebo vysazovat dřeviny mimo les, ne-
jsou-li tyto činnosti prováděny podle schváleného
plánu péče,

f) přikrmovat zvěř nebo umísťovat zařízení související
s výkonem práva myslivosti,

g) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli mate -
riálu, a to i přechodné,

h) vyznačovat turistické, cykloturistické nebo jiné trasy,
i) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a ji-

né akce,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních před pisů
Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

11
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 11/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Skalka pod Kaní horou a stanovují 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

Skalka pod Kaní horou (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je geomorfologicky významné
území, nejtypičtější nepravidelně vyvinutá izolovaná žulová
skála na území žulovského plutonu.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém 
kraji, v katastrálním území Tomíkovice na části pozemku 
parc. č.1196, na části pozemku parc. č. 1197, na části pozem-
ku parc. č.1797/6, na části pozemku parc. č. 1201/3, a na čás-
ti pozemku parc. č. 1201/4 a na části pozemku parcela zjed-
nodušené evidence č.1201, díl 2.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 0,1614 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodář-
ské úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,

b) vjíždět těžkými mechanizačními prostředky,
c) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli ma -

teriálu,
d) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Zrušení vyhlášky Okresního národního výboru 

Šumperk ze dne 16. 6. 1987

Vyhláška Okresního národního výboru v Šumperku ze
dne 16. 6. 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor
„SKALKA POD KANÍ HOROU“, se zrušuje.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpi-
sů Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

12
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 12/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Skelná huť a stanovují 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

Skelná huť (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou druhově bohatší vlhké až
mokré pcháčové louky a fragmenty sušších smilkových luk
s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a na ně
vázaných živočichů. Konkrétně se jedná především o všivec
lesní (Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis), škardu měkkou čertkusolistou (Crepis mollis subsp.
succisifolia), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a toliji 
bahenní (Parnassia palustris).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Protivanov na části pozemku parc.
č. 1069/3, na části pozemku parc. č. 1069/4, na části pozem-
ku parc. č. 1069/6, na části pozemku parc. č. 1069/7, na čás-
ti pozemku parc. č. 1069/24, na části pozemku parc. č. 1079/1
a na části pozemku parc. č. 1080/2.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřenými
geo metrickými polygony, jejichž vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů jednotlivých
polygonů tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území pří-
rodní památky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2

tohoto nařízení. Celková výměra přírodní památky činí
10,0943 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu 
jejich využívání,

b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodář-

ské úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,

d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

e) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo
pozemní komunikace s výjimkou vozidel vlastníků
či nájemců pozemků v přírodní památce a jejich do-
davatelů prací nebo vozidel určených pro výkon slu-
žebních povinností stanovených jinými právními
předpisy,

f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli ma -
teriálu,

g) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro
přikrmování zvěře a slaniska, nebo zvěř jinak přikr-
movat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlin-
ného nebo živočišného původu,

h) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště,
i) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a ji-

né akce,
j) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě 

výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.
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Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana

Čl. 4
Zrušení vyhlášení maloplošného území Skelná huť 

ze dne 7. července 1988

Vyhlášení maloplošného území „Skelná huť“ ke dni
7. 7. 1988 Okresním národním výborem v Prostějově se 
zrušuje.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních před pisů
Olomouckého kraje.
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

13
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 13/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka U nádrže a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

U nádrže (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je komplex druhově bohatých
travinobylinných společenstev s výskytem četných chráně-
ných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jmenovitě pře-
devším mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius 
altissimus) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous), 
dále biotop ohrožených druhů obojživelníků, jmenovitě 
především čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský
(Triturus alpestris).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Kladky na pozemku parc. č. 438, na
části pozemku parc. č. 439, na části pozemku parc. č. 457/2,
na části pozemku parc. č. 457/3, na části pozemku parc.
č. 460/1 a na části pozemku parc. č. 461.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným
geo metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu
tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto na-
řízení. Orientační grafické znázornění území přírodní pa-
mátky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
nařízení. Celková výměra přírodní památky činí 2,3912 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu 
jejich využívání,

b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodář-

ské úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,

d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, nejde-
-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,

e) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo po-
zemní komunikace s výjimkou vozidel vlastníků či ná-
jemců pozemků v přírodní památce a jejich dodavate-
lů prací nebo vozidel určených pro výkon služebních
povinností stanovených jinými právními předpisy,

f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli mate -
riálu, nejde-li o činnosti prováděné podle schválené-
ho plánu péče,

g) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro
přikrmování zvěře a slaniska, nebo zvěř jinak přikr-
movat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlin-
ného nebo živočišného původu,

h) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a ji-
né akce,

i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě 
výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů,

pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních před pisů
Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

14
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 14/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka a stanovují 

bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Vo-
dopády Stříbrného potoka (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je geomorfologicky významné
území, kaňonovitá soutěska v krystalických břidlicích na
Stříbrném potoce se skalnatými prahy, vodopády a kaskáda-
mi, evorzními a erozními jevy.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Horní Skorošice na části pozemku parc.
č. 3176/1, na části pozemku parc. č. 3162, na části pozemku
parc. č. 3165, na části pozemku parc. č. 3932 a na části po-
zemku parc. č. 3934.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 1,7201 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:

a) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodář-
ské úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,

b) vjíždět těžkými mechanizačními prostředky,
c) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli mate -

riálu,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Zrušení vyhlášení chráněného přírodního výtvoru 

Vodopády Stříbrného potoka ze dne 25. května 1965

Vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Vodopády
Stříbrného potoka“ ze dne 25. 5. 1965 Okresním národním
výborem v Šumperku se zrušuje.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpi-
sů Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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1) § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona

č. 381/2009 Sb.

15
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 15/2016

ze dne 15. 9. 2016,
kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Lipovské upolínové louky a stanovují 

bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/104/23/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz -
dějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní rezervace1)

Lipovské upolínové louky (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany je komplex druhově bohatých
travinobylinných společenstev s výskytem četných chráně-
ných a ohrožených druhů rostlin, jmenovitě především upo-
lín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dacty-
lorhiza majalis) a zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní rezervace se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Lipová na pozemcích parc. č. 13/1,
13/2, 13/3, na části pozemku parc. č. 19/3, na části pozemku
parc. č. 20/1, na pozemku parc. č. 20/2, na části pozemku
parc. č. 22/1, na pozemcích parc. č. 22/2, 22/3, 22/4, 22/5,
22/6, 22/7, na části pozemku parc. č. 22/8, na pozemcích
parc. č. 22/9, 22/10, 22/11, 23 a v katastrálním území Brodek
u Konice na části pozemku parc. č. 2122, na pozemcích parc.
č. 2123, 2124, 2125, 2735, na části pozemku parc. č. 2736
a na pozemku parc. č. 2737.

(2) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným
geo metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto naříze-
ní. Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní rezervace činí 6,2744 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
rezervace jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany pří -
rody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní rezervaci:

a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) provádět terénní a vodohospodářské úpravy, nejde-li

o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,
d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-

jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

e) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo po-
zemní komunikace s výjimkou vozidel vlastníků či ná-
jemců pozemků v přírodní památce a jejich dodavate-
lů prací nebo vozidel určených pro výkon služebních
povinností stanovených jinými právními předpisy,

f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli ma -
teriálu,

g) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro
přikrmování zvěře a slaniska, nebo zvěř jinak přikr-
movat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlin-
ného nebo živočišného původu,

h) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště,
i) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a ji-

né akce,
pokud není při ochraně přírodní rezervace zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpi-
sů Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vydává: Olomoucký kraj
Redakce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
tel.: 585 508 112, fax: 585 508 851
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 po dodání úplného ročníku na základě skutečně 
vydaných částek. Záloha na rok 2016 činí 600 Kč bez DPH; 690 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Olomouckého 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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