NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 3. listopadu 2009
č. 4/2009
o zřízení přírodní památky Laguna u Bohdalova
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1)

Zřizuje se přírodní památka Laguna u Bohdalova (dále jen přírodní památka).

(2)

Předmětem ochrany přírodní památky je vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem
zvláště chráněných druhů organizmů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Bohdalov.
Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě
katastrální 1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto
nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2
k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) aplikovat biocidy, závadné látky 2) včetně vápnění,
b) uměle zarybňovat tůně, vysazovat a chovat ryby a vodní drůbež včetně kachen,
c) zřizovat myslivecká zařízení,
d) měnit druhy a způsoby využití pozemků včetně zalesňování,
e) umisťovat nové stavby.

1)

2

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových
děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní památky Laguna u Bohdalova.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Laguna u
Bohdalova a jejího ochranného pásma 3).

(2)

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a
účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
kraje.

V Jihlavě dne 3. listopadu 2009

..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman kraje Vysočina

3)

..............................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 4/2009
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny
hranice přírodní památky Laguna u Bohdalova
číslo bodu
7
13
10
265-801
11
12
8

souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m)
646963,79
646920,23
646851,75
646872,51
646895,97
646899,79
647075,83

1122744,36
1122704,35
1122620,4
1122608,3
1122599,13
1122616,17
1122697,04

1

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 4/2009
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Laguna u Bohdalova a jejího ochranného pásma 3)

3)

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.
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