
Ročník 2018

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 1                                                                                                                                        Rozesláno dne 20. března 2018

O B S A H

1. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace Skučák a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích
bližších ochranných podmínek

Veřejnoprávní smlouvy

1/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Janovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

2/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Osoblaha a obcí Dívčí Hrad
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

3/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

4/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

5/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

6/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

7/VS/2018 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Český Těšín a obcí Chotěbuz
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

8/VS/2018 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Bystřice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

9/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Hnojník
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
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10/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Komorní Lhotka
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

11/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Košařiska
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

12/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Nýdek
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

13/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Ropice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

14/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Řeka
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

15/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Smilovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

16/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Střítež
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

17/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Vělopolí
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

18/VS/2018 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Vendryně
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o zrušení veřejnoprávní smlouvy
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Rada kraje se dne 27. 2. 2018 usnesla vydat v souladu
s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a na základě ustanovení § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Zřízení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

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

Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:
a) ekosystém rybníka a na něj navazující mokřadní bio-

topy s výskytem významných druhů rostlin a živočichů,
b) významné hnízdiště a migrační shromaždiště vodních

ptáků.

Čl. 3
Vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní rezervace se nachází v Moravskoslezském
kraji, v katastrálním území Rychvald. Hranice přírodní rezer-
vace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální. Seznam
souřadnic jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického
obrazce uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je ob-
sažen v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Ochranné pásmo přírodní rezervace se nachází v Mo-
ravskoslezském kraji, v katastrálním území Rychvald.
Ochranné pásmo přírodní rezervace se nevyhlašuje, v souladu
s § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů, je jím území do vzdálenosti
50 m od hranic zvláště chráněného území.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní rezer-
vace a jejího ochranného pásma je obsaženo v příloze č. 2
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 změny druhů pozemků nebo způsobů jejich
využití a provádět pozemkové úpravy,

b) provádět terénní a vodohospodářské úpravy,
c) provádět vyhrnování rybničního bahna s výjimkou

odbahňování loviště,
d) zasahovat do litorálních porostů,
e) provádět jarní výlov,
f) zřizovat myslivecká zařízení, přikrmovat a vnadit zvěř,
g) provádět lov pernaté zvěře,
h) chovat a přikrmovat vodní ptáky,
i) vypouštět umělé odchované nebo polodivoké ptáky,
j) 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 – 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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1
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 1/2018
ze dne 27. 2. 2018,

o zřízení přírodní rezervace Skučák a jejího ochranného pásma
a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. v. r.
hejtman kraje

Jarmila Uvírová v. r.
náměstkyně hejtmana kraje
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Příloha č. 1
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2018

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců (lomové body), 
kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2018

Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
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1/VS/2018
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Janovice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 167399/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 27. 1. 2018.
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2/VS/2018
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Osoblaha a obcí Dívčí Hrad

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 168715/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 12. 2017.
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3/VS/2018
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 173203/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 7. 2. 2018.
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4/VS/2018
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 168055/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 30. 1. 2018.
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5/VS/2018
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlovice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 168057/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 30. 1. 2018.
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6/VS/2018
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 172665/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 7. 2. 2018.
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7/VS/2018
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Český Těšín a obcí Chotěbuz

(uveřejněné v částce 2/2006 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 8/VS/2006)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 136130/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 25. 11. 2017.
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8/VS/2018
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Bystřice
(uveřejněné v částce 6/2006 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 29/VS/2006)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158002/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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9/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Hnojník
(uveřejněné v částce 6/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 53/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158016/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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10/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Komorní Lhotka

(uveřejněné v částce 8/2004 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 90/VS/2004)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158014/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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11/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Košařiska

(uveřejněné v částce 6/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 54/VS/2003)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158006/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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12/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Nýdek
(uveřejněné v částce 6/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 55/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 157996/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 3. 1. 2018.
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13/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Ropice
(uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 26/VS/2005)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158017/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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14/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Řeka

(uveřejněné v částce 11/2004 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 100/VS/2004)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158019/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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15/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Smilovice
(uveřejněné v částce 6/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 56/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158011/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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16/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Střítež
(uveřejněné v částce 6/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 57/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158009/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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17/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Vělopolí
(uveřejněné v částce 8/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 81/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158018/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 4. 1. 2018.
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18/VS/2018
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Třinec a obcí Vendryně
(uveřejněné v částce 6/2003 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 59/VS/2003)

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 158008/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
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Informace o veřejnoprávní smlouvě,
k jejímuž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje

a která byla zrušena

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Jindřichov a obcí Dívčí Hrad na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
uzavřená dne 14. 4. 2007, zrušena ke dni 31. 12. 2017.
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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 ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 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 2018 činí 750 Kč bez DPH; 863 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 ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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