NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 17. května 2011
č. 1/2011
o zřízení přírodní památky Obecník
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 Obecník (dále jen přírodní památka) a její ochranné
pásmo.

(2)

Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) biotop a populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) a populace dalších druhů
vázaných na biotop vegetace letněných rybníků,
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1)
vyhlášena Evropsky významná lokalita Obecník a které se nacházejí na území přírodní
památky.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Horní
Libochová. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální2). 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. 3 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) aplikovat biocidy, závadné látky3) včetně vápnění,
b) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze,
dna či břehů,
c) vysazovat a chovat zvěř, hospodářská zvířata, ryby a ostatní živočichy,
d) zřizovat myslivecká zařízení,
1)
2)
3)

Příloha č. 178 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.
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

e)
f)
g)
h)

měnit druhy a způsoby využití pozemků,
umisťovat nové stavby a měnit je,
obnovovat luční porosty,
narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce
spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty).

Čl. 4
Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním
území Horní Libochová. Hranice ochranného pásma přírodní památky4) se stanoví dvěma
samostatnými uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou
určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální2). Seznamy
souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Orientační
grafické znázornění ochranného pásma přírodní památky Obecník, je uvedeno v příloze č. 3
k tomuto nařízení.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1)

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

(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 17. května 2011

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

4)

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

§ 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 1/2011
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní památky Obecník
Geometrický obrazec č. 1 – hranice přírodní památky Obecník
číslo bodu
075001320009
075001360001
208002000128
208002000127
208002000125
075001320011
075001320012
075001190022
075001190059
075001320013
075001320014
075001320015
075001320016
075001320001
075001320002
075001320003
075001320004
075001320005
075001320006
075001320007
075001320008

souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m)
629245,70
629256,70
629249,38
629232,51
629210,55
629155,96
629104,53
629099,72
629060,49
629017,00
629027,19
629065,49
629086,97
629102,41
629114,51
629147,73
629182,36
629184,78
629198,37
629214,70
629218,83

1132486,50
1132448,08
1132444,92
1132431,66
1132409,39
1132426,90
1132453,14
1132446,18
1132504,41
1132679,82
1132676,89
1132685,60
1132704,70
1132737,94
1132736,68
1132730,47
1132718,69
1132691,68
1132645,26
1132607,30
1132580,38

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 1/2011
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny
hranice ochranného pásma přírodní památky Obecník
Geometrický obrazec č. 2 – hranice ochranného pásma přírodní památky Obecník
číslo bodu
075001190022
075001360002
075001360003
075001360004
075001360005
075001360006
075001360007
075001360008
075001360009
075001360010
075001360011
075001320001
075001320016
075001320015
075001320014

souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m)
629099,72
629071,52
629057,45
629019,82
629011,43
628968,81
628969,21
628974,17
628986,07
629036,59
629099,59
629102,41
629086,97
629065,49
629027,19

1132446,18
1132404,99
1132419,44
1132475,29
1132493,74
1132666,41
1132688,50
1132705,70
1132719,62
1132755,97
1132740,18
1132737,94
1132704,70
1132685,60
1132676,89
3

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

číslo bodu
075001320013
075001190059

souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m)
629017,00
629060,49

1132679,82
1132504,419

pořadí bodu v obrazci
16
17

Geometrický obrazec č. 3 – hranice ochranného pásma přírodní památky Obecník
číslo bodu
075001320009
075001320008
075001320007
075001320006
075001320005
075001320004
075001360012
075001360013
075001360014
075001360015
075001360016
075001360017
075001360018
075001360019
075001360020
208002000122
208002000129
075001360001

souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m)
629245,70
629218,83
629214,70
629198,37
629184,78
629182,36
629196,67
629186,81
629189,71
629196,98
629233,50
629218,28
629227,72
629230,95
629268,92
629274,67
629262,04
629256,70

1132486,50
1132580,38
1132607,30
1132645,26
1132691,68
1132718,69
1132720,71
1132693,90
1132683,57
1132672,75
1132621,64
1132613,66
1132587,90
1132576,36
1132473,43
1132473,71
1132450,38
1132448,08

4

pořadí bodu v obrazci
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Příloha č. 3 k nařízení kraje Vysočina č. 1/2011
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Obecník a jejího ochranného pásma

5

