
Ročník 2019

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 4 Rozesláno dne 10. července 2019

O B S A H

16. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Andělova zmola a stanovují se bližší ochranné pod-
mínky přírodní rezervace 

17. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Bučina u Suché louky a stanovují se bližší ochranné
podmínky přírodní rezervace

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

19. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Lhotka u Přerova a její ochranné pásmo a stanovují
se bližší ochranné podmínky přírodní památky

10. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Rašeliniště v Klozovci a její ochranné pásmo a stanovují
se bližší ochranné podmínky přírodní památky 

11. Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Těšice a její ochranné pásmo a stanovují se bližší
ochranné podmínky přírodní památky

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

Veřejnoprávní smlouvy

37/VS/2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hranice a obcí Býškovice
– výkon úkolů podle zákona o obecní policii

38/VS/2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hranice a obcí Černotín
– výkon úkolů podle zákona o obecní policii

39/VS/2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Konice a obcí Stražisko
– výkon činnosti podle zákona o základních registrech

40/VS/2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Zábřeh a obcí Nemile
(uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2013)
– výkon úkolů podle zákona o obecní policii
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne 17. 6. 2019 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
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní rezervace1)

Andělova zmola (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou vysychavé doubravy velmi
blízké původním porostům. Chráněné druhy jsou zastoupeny
bělozářkou větevnatou, prvosenkou jarní, kopytníkem evrop-
ským, bradáčkem vejčitým, okroticí bílou atd. Území je vý-
znamné z hlediska ornitologického.

Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace

(1) Přírodní rezervace se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Čechy pod Kosířem na části pozemku
parc. č. 2010.

(2) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným
geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné
 trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů poly-
gonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 to-
hoto nařízení. Orientační grafické znázornění území pří-
rodní rezervace do katastrální mapy je uvedeno v příloze
č. 2 tohoto nařízení. Celková výměra přírodní rezervace či-
ní 8,2383 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
rezervace 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 rezervaci:

a) povolovat a umísťovat nové stavby, provádět zemní
práce a terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,

b) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče, lesních hospodářských plánů a lesních hospo-
dářských osnov,

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

d) provádět geologické práce,
e) zakládat skládky a deponie jakéhokoliv materiálu s vý-

jimkou dočasných skládek surového dříví,
f) vypouštět zvěř, přikrmovat zvěř, umísťovat zařízení

související s výkonem práva myslivosti,
g) pořádat hromadné turistické, sportovní a kulturní akce

konané mimo lesní cesty,
h) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy mimo

lesní cesty,
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 předpisů
Olomouckého kraje.

6
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 6/2019

ze dne 17. 6. 2019,
kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Andělova zmola 

a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

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 pozdějších předpisů.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 6/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterým jsou stanoveny hranice 
přírodní rezervace Andělova zmola

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne 17. 6. 2019 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
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní rezervace1)

Bučina u Suché louky (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou zbytky přirozených buko-
vých porostů, které jsou součástí komplexu smrkových mo-
nokultur. Ojediněle se vyskytují chráněné rostliny: rozrazil
horský, lýkovec jedovatý, jedle bělokorá, jilm habrolistý.

Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace

(1) Přírodní rezervace se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Buková u Protivanova na pozemku
parc. č. 675/2.

(2) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným
geo metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygo-
nu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území pří-
rodní rezervace do katastrální mapy je uvedeno v příloze
č. 2 tohoto nařízení. Celková výměra přírodní rezervace či-
ní 41,1840 ha.

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
rezervace 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 rezervaci:

a) povolovat a umísťovat nové stavby, provádět zemní
práce a terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,

b) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-
jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče, lesních hospodářských plánů a lesních hospo-
dářských osnov,

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

d) provádět geologické práce,
e) zakládat skládky a deponie jakéhokoliv materiálu s vý-

jimkou dočasných skládek surového dříví,
f) vypouštět zvěř, přikrmovat zvěř, umísťovat zařízení

související s výkonem práva myslivosti,
g) pořádat hromadné turistické, sportovní a kulturní akce

konané mimo lesní cesty,
h) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy mimo

lesní cesty,
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 předpisů
Olomouckého kraje.

7
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 7/2019

ze dne 17. 6. 2019,

kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Bučina u Suché louky 
a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní rezervace

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana

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 pozdějších předpisů.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterým jsou stanoveny hranice 
přírodní rezervace Bučina u Suché louky

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 7/2019
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8
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 8/2019

ze dne 17. 6. 2019,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Kopaniny 

a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne 17. 6. 2019 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
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Ko-
paniny (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je komplex druhově bohatých
travinobylinných společenstev, podmáčené plochy s prame-
ništěm a extenzivně obhospodařovaný vysokokmenný sad
s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů, a to zejména bělozářka větevnatá (Anthericum
ramosum), pryšec hranatý (Euphorbia angulata), vratička
měsíční (Botrychium lunaria), krajník pižmový (Calosoma
sycophanta) a rosnička zelená (Hyla arborea).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji, v ka-
tastrálním území Ondratice na části pozemku parc. č. 699/12,
na části pozemku parc. č. 699/13, na pozemku parc. č. 699/17,
na části pozemku parc. č. 699/39, na části pozemku 
parc. č. 699/44, na pozemcích parc. č. 699/102, 699/107,
699/110, 699/121, 699/122, 699/132, 699/140, na části pozem-
ku parc. č. 699/150, na části pozemku parc. č. 699/171, na po-
zemcích parc. č. 699/182, 699/183, 699/184, 699/185, 699/186,
699/187, 699/188, 699/189, 699/190, 699/191, 699/192,
699/193, 699/194, 699/195, 699/196, 699/197, 699/198, na čás-
ti pozemku parc. č. 699/219, na pozemcích parc. č. 699/220,
699/221, na části pozemku parc. č. 699/222, na části pozemku
parc. č. 699/223, na části pozemku parc. č. 699/224, na pozem-
ku parc. č. 699/225, na části pozemku parc. č. 699/226, na po-
zemku parc. č. 699/227, na části pozemku parc. č. 699/228, na

části pozemku parc. č. 699/229, na pozemcích parc. č. 699/230,
699/231, 699/232, 699/233, 699/234, 699/235, 699/236,
699/237, 699/238, 699/239, 699/240, 699/241, 699/242,
699/243, 699/244, 699/245, 699/246, 699/247, 699/248,
699/249, 699/250, 699/251, 699/252, 699/253, 699/254,
699/255, na části pozemku parc. č. 699/256, na pozemcích
parc. č. 699/257, 699/258, 699/259, 699/260, na části pozemku
parc. č. 699/261, na části pozemku parc. č. 699/262, na pozem-
ku parc. č. 699/263, na části pozemku parc. č. 699/264, na části
pozemku parc. č. 699/265, na části pozemku parc. č. 699/266,
na části pozemku parc. č. 699/267, na části pozemku 
parc. č. 699/272, na části pozemku parc. č. 699/273, na
 části pozemku parc. č. 699/274, na části pozemku 
parc. č. 699/275, na části pozemku parc. č. 699/276, na části po-
zemku parc. č. 699/277, na části pozemku parc. č. 699/278, na
části pozemku parc. č. 699/279, na pozemcích parc. č. 699/281,
699/282, 699/283, 699/284, 699/285, 699/286, 699/287,
699/288, 699/289, 699/290, 699/291, 699/292, 699/293,
699/294, 699/295, 699/296, 699/297, 699/298, 699/299,
699/300, 699/301, 699/302, 699/303, 699/304, 699/305, na čás-
ti pozemku parc. č. 699/308, na části pozemku parc. č. 699/309,
na části pozemku parc. č. 699/310, na pozemku parc. č. 699/311,
na části pozemku parc. č. 699/312, na části pozemku 
parc. č. 699/313, na části pozemku parc. č. 699/314, na části
pozemku parc. č. 699/315, na části pozemku parc. č. 843, na
části pozemku parc. č. 845, na pozemku parc. č. 846 a na části
pozemku parc. č. 847/1.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigo-
nometrické 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 to-
hoto nařízení. Celková výměra přírodní památky činí
12,4081 ha.

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

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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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 vodohospodářské

úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle schválené-
ho 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 materiá -
lu, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného
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 jiné
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 předpisů
Olomouckého kraje.

3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Kopaniny
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 8/2019
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Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne 17. 6. 2019 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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1)

Lhotka u Přerova (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou společenstva acidofilních
suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis s výsky-
tem ohrožených druhů rostlin a živočichů na převážně jižně
exponovaných svazích nad potokem Olešnice.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Lhotka u Přerova, na části pozemků
parc. č. 210/1, 210/3, na pozemcích parc. č. 210/12, 210/13
a na části pozemku parc. č. 414.

(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. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 2,8837 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 pozemků, změny způsobu je-
jich využívání,

b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) povolovat, umisťovat nebo realizovat stavby, prová-

dět stavební činnost, terénní a vodohospodářské
úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle schvále-
ného 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 vozidel
dodavatelů prací prováděných v souladu s plánem
péče, nebo vozidel určených pro výkon služebních
povinností stanovených jinými právními předpisy,

f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli materiálu,
g) záměrně vysazovat nebo vypouštět geograficky ne-

původní druhy rostlin a živočichů,
h) 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,

i) zřizovat tábořiště a rozdělávat ohně, nejde-li o čin-
nost prováděnou podle schváleného plánu péče,

j) zřizovat komunikace a stezky, pořádat hromadné tu-
ristické, sportovní, kulturní a jiné akce,

k) sbírat či odchytávat živočichy, vyrýpávat, vykopávat či
vytrhávat rostliny, kromě výkonu práva myslivosti,

l) odstraňovat nebo vysazovat dřeviny rostoucí mimo
les, nejsou-li tyto činnosti prováděny podle schvále-
ného plánu péče,

m) provádět geologické práce a těžbu nerostů a hornin,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto čin-
nosti vykonávat.

9
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 9/2019

ze dne 17. 6. 2019,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Lhotka u Přerova a její ochranné pásmo 

a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které
se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Lhotka
u Přerova na části pozemků parc. 414, 416, na pozemcích
parc. č. 415, 456, 209/6 a na části pozemku parc. č. 210/1.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů

polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území ochran-
ného pásma přírodní památky do katastrální mapy je uvedeno
v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra ochranného
pásma přírodní památky činí 1,3590 ha.

Čl. 5
Účinnost

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

4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 9/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice 
přírodní památky Lhotka u Přerova

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 9/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma 
přírodní památky Lhotka u Přerova

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 9/2019
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10
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 10/2019

ze dne 17. 6. 2019,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Rašeliniště v Klozovci a její ochranné pásmo 

a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne 17. 6. 2019 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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Ra-
šeliniště v Klozovci (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je komplex vlhkých a suchých
travinobylinných společenstev a tůní s rašeliništi s výskytem
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jmenovi-
tě především zevar nejmenší (Sparganium natans).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji, v ka-
tastrálním území Buková u Protivanova na části pozemku parc.
č. 389/4, na části pozemku parc. č. 389/5, na části pozemku
parc. č. 389/6, na části pozemku parc. č. 424/75, na pozem-
cích parc. č. 424/86, 424/106, 424/107, 424/108, 683/8,
683/9, na části pozemku parc. č. 683/11 a na části pozemku
parc. č. 683/12.

(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. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 3,4313 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 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,

f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli materiá -
lu, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného
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 jiné
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.

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které
se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Buková
u Protivanova na části pozemku parc. č. 424/87 a na pozem-
cích parc. č. 424/110, 427/5, 427/8, 812/2.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů

polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2
tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní památky činí 0,3131 ha.

Čl. 5
Účinnost

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

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana

4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice 
přírodní památky Rašeliniště v Klozovci

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice 
ochranného pásma přírodní památky Rašeliniště v Klozovci

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2019
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11
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 11/2019

ze dne 17. 6. 2019,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Těšice a její ochranné pásmo 

a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne 17. 6. 2019 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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Tě-
šice (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou společenstva vlhkých luk
s doprovodným břehovým porostem dřevin podél Nihlovské-
ho potoka a hojným výskytem upolínu nejvyššího (Trollius
altissimus).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se nachází v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Dolní Těšice na pozemcích parc. č. 213,
218/2, 221, 225, 232, 233, 235, 236, 237, 238/1, 238/2,
238/3, 238/4, 269, 270, 271, 274, 275/1, 278/2, 335, 336/2,
338/1, 638, 639, na části pozemku parc. č. 222, na části po-
zemku parc. č. 226, na části pozemku parc. č. 227, na části
pozemku parc. č. 230, na části pozemku parc. č. 231, na po-
zemku parc. č. 234, na části pozemku parc. č. 336/1, na části
pozemku parc. č. 340, na části pozemku parc. č. 383, a v ka-
tastrálním území Horní Těšice na pozemcích parc. č. 239,
244, 245, 249, 690, 691, na části pozemku parc. č. 250, na
části pozemku parc. č. 212/1, na části pozemku parc. č. 213,
na části pozemku parc. č. 221, na části pozemku parc. č. 222,
na části pozemku parc. č. 232, na části pozemku parc. č. 234,
na části pozemku parc. č. 235, na části pozemku parc. č. 236,
na části pozemku parc. č. 251, na části pozemku parc. č. 252,
na části pozemku parc. č. 254, na pozemku parc. č. 372, na
části pozemku parc. č. 373.

(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigo-
nometrické 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. 3
 tohoto nařízení. Celková výměra přírodní památky činí
10,3665 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 pozemků a způsobu využití,
b) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, ne-

jde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,

c) provádět geologické práce,
d) povolovat a umisťovat stavby, provádět stavební

činnost, 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 o přírodní památku,

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

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

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

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

1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, kte-
ré se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území
Dolní Těšice na části pozemku parc. č. 227, na části po-
zemku parc. č. 230, na části pozemku parc. č. 231, na části
pozemku parc. č. 336/1, na části pozemku parc. č. 384, na
pozemcích parc. č. 387/2, 637, a v katastrálním území Hor-
ní Těšice na části pozemku parc. č. 159/1, na pozemku
parc. č. 160, na části pozemku parc. č. 162, na části pozemku
parc. č. 163/2, na části pozemku parc. č. 177/2, na části po-
zemku parc. č. 179, na části pozemku parc. č. 180, na části
pozemku parc. č. 181, na části pozemku parc. č. 182, na čás-
ti pozemku parc. č. 190, na části pozemku parc. č. 193, na
části pozemku parc. č. 196, na části pozemku parc. č. 202, 
na části pozemku parc. č. 204/3, na části pozemku 
parc. č. 212/1, na části pozemku parc. č. 213, na části pozem-
ku parc. č. 221, na části pozemku parc. č. 222, na části po-
zemku parc. č. 232, na části pozemku parc. č. 234, na části
pozemku parc. č. 235, na pozemcích parc. č. 241, 242, 243,

246, 247, na části pozemku parc. č. 250, na části pozemku
parc. č. 251, na části pozemku parc. č. 252, na části pozemku
parc. č. 254, na pozemcích parc. č. 368, 369, 371, 379/1,
379/2, 391/1, 391/2, 392, 393, 687 a 692.

(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se sta-
noví uzavřenými geometrickými polygony, jejichž vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vr-
cholů polygonů tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní památky činí 6,3870 ha.

Čl. 5
Účinnost

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

4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 11/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Těšice
(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 11/2019

Seznam souřadnic vrcholů polygonů, kterými jsou stanoveny hranice 
ochranného pásma přírodní památky Těšice

(souřadnicový systém S-JTSK)
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Příloha č. 3 
k nařízení Olomouckého kraje č. 11/2019
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12
NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje
č. 12/2019

ze dne 17. 6. 2019,
kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově 

o chráněných přírodních výtvorech

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/67/25/2019 ze dne17. 6. 2019 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:

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 Pro-
stějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990,
ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 14/2012, nařízení
Olomouckého kraje č. 1/2014, nařízení Olomouckého kraje
č. 6/2016, nařízení Olomouckého kraje č. 4/2017, nařízení
Olomouckého kraje č. 6/2018 a nařízení Olomouckého kraje
č. 4/2019, se odstavce 1 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 1 a do-
savadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 2 až 8.

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 Prostě-
jově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června 1990,
ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 14/2012, nařízení
Olomouckého kraje č. 6/2016 a nařízení Olomouckého kraje
č. 6/2018, se písmena b) a d) zrušují.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b) a do-
savadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).

Čl. 3

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

Ladislav Okleštěk
hejtman kraje

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana
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37/VS/2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hranice a obcí Býškovice
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Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 55748/2019 o udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 18. 6. 2019.
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38/VS/2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hranice a obcí Černotín
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Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 55677/2019 o udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 19. 6. 2019.
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39/VS/2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Konice a obcí Stražisko
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Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 48535/2019 o udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 30. 5. 2019.
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40/VS/2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Zábřeh a obcí Nemile
(uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2013)
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Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 57344/2019 o udělení souhlasu
s uzavřením písemného dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabylo právní moci dne 21. 6. 2019.
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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 10, 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 2019 činí 1 200 Kč bez DPH; 1 380 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 10, Praha 3, 130 00
e-mail: zakaznicke@wolterskluwer.cz, fax: 246 040 401

Olomouc_109-156_zlom 13-00  8.7.19  11:40  Stránka 156


